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Henvisningen – for eksempel ”Side 1b” - er til den originale protokols paginanummer, altså 
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konverteret hver enkelt skifte og samlet dem i en fil. Hver linje starter med sidehenvisning til denne 

pdf. –  

Har tidligere ligget på aneklubben.dk, som blev nedlagt i 2023. 

 

004 - Side 2. 1699. 11. Nov. Karen Pedersdatter, 19. Vg. Østerlars. 

006 - Side 3. 1699. 13. Nov.Jørgen Mortensen, 6. Vg. Nylars. 

010 - Side 5. 1699. 27. Nov.Jens Ambrosen, druknet ved Hasle, 32. Sg.g. Rutsker. 

012 - Side 6. 1699. 29. Dec.Kirstine Ibsdatter, 57. Sg. Vestermarie. 

015 - Side 7b. 1699. 7. Dec.Lars Jacobsen Piber, udhus, 20. Sg.g. Pedersker. 

020 - Side 8. 1699. 20. Dec.Peder Isacksen, udhus, 30. Sg.g. Østermarie. 

021 - Side 9b. 1700. 9. Jan.Maren Pedersdatter. 9. Sg. Rutsker. 

025 - Side 12. 1700. 11. Jan.Kirstene Olsdatter, 7. stel, Arnager, Nylars. 

028 - Side 13b. 1700. 15. Jan.Dorthea Laursdatter, enke, 3. Sg. Østerlars. 

033 - Side 16b. 1700. 16. Jan.Peder Haagensen, 25. Kongens gård, Østerlars. 

034 - Side 16b. 1700. 19. Jan.Peder Haagensen, 25. Kongens gård, Østerlars. 

037 - Side 18. 1699. 13. Nov.Dødsdom.Eske Børgesen, Gudhjem. 

039 - Side 19. 1700. 20. Jan.Dømt til hængning.Eske Svendsen Børge, Gudhjem. 

043 - Side 21. 1700. 5. Feb.Kønicke Hansdatter, 5. Sg. Østerlars. 

046 - Side 22b. 1700. 6. Feb.Kønicke Hansdatter, 5. Sg. Østerlars. 

048 - Side 24. 1700. 6. Feb.Dom Anders Jensen, 14. Sg. Rø. 

053 - Side 27. 1700. 8. Feb.Hans Jensen, søn. Myregård grund, Olsker. 

056 - Side 29. 1700. 3. marts.Niels Mogensen Gage, udhus, Kong. Mark, Pedersker. 

058 - Side 30. 1700. 9. marts.Jep Monsen, sandemand, 46. Sg. Vestermarie. 

065 - Side 34b. 1700. 12. marts.Karen Andersdatter, 36. Sg. Østerlars. 

069 - Side 36b. 1700. 10. marts.Anders Andersen Kure, 41. Sg. Vestermarie. 

071 - Side 37b. 170. 18. marts.Anders Andersen Kure, Ellebye, 41. Sg. Vestermarie. 

077 - Side 40b. 1700. 19. marts.Simon Hansen, 2. Sg. Olsker. 

087 - Side 43b. 1700. 19. april.Simon Hansen, 2. Sg. Olsker. 

091 - Side 46b. 1700. 20. Marts.Kirstine Rasmusdatter, 33. Sg. Olsker. 

093 - Side 47b. 1700. 22. marts.Ellen Aagesdatter, vejrmølle, på bakken ved Dyngegård, Rutsker. 

095 - Side 48. 1700. 30. marts.Hans Marchusen. Værge Morbror, Hans Ibsen, 4. Sg. Rø. 

097 - Side 48b. 1700. 2. april.Hans Larsen, 27. Sg. Klemensker. 

101 - Side 50b. 1700. 5. april.Hanna Jensdatter, udhus, 1. Vg.g. Poulsker. 

104 - Side 51b. 1700. 6. april.Gjertrud Hansdatter, Snogebæk. 

106 - Side . 1700. 14. april. Karne Haagensdatter, 49. Sg. Klemensker. 

112 - Side 55. 1700. 3. maj.Jens Pedersen, 63. Sg. Vestermarie. 

117 - Side 56b. 1700. 6. maj.Morten Jensen, 34. Sg. Olsker. 

124 - Side 59b. 1700. 13. maj.Morten Jensen, 32. Sg. Ibsker. 
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128 - Side 61. 1700. 18. maj.Else Mathiasdatter, udhus, 22. Sg.g. Klemensker. 

132 - Side 62b. 1700. 25. maj.Søren Hansen Myre, Gudhjem. 

137 - Side 64b. 1700. 2. juni.Esper Pedersen, 8. Vg. Østermarie. 

141 - Side 66. 1700. 3. juni.Gjertrud Michelsdatter, 34. Sg. Østermarie. 

145 - Side 68. 1700. 7. juni.Kirstene Thomasdatter, 2. Vg. Rø. 

147 - Side 68b. 1700. 14. juni.Kirstine Hansdatter, 14. Sg. Vestermarie. 

148 - Side 69. 1700. 17. juni.Hans Nielsen, 30. Sg. Østerlars. 

156 - Side 73. 1700. 18. juni.Jep Jensen, 33. Sg. Østermarie. 

159 - Side 74. 1700. 19. juni.Hans Ollufsen, enkemand, 33. Sg. Bodilsker. 

164 - Side 76. 1700. 1. juli.Anna, enke, døde hos sin søn Per Persen, Øster Gildesboe, 

166 - Side 76b. 1700. 9. juli.Anna Andersdatter, Klint, 19. Sg. Vestermarie. 

172 - Side 79. 1700. 15. juli.Olluf Jensen, 12. Sg. Bodilsker. 

175 - Side 80. 1700. 16. juli.Gunder Bendtzen, Aarsdale, Ibsker. 

178 - Side 81. 1700. 19. juli.Oluf Jensen, enkemand, 24. Sg. Olsker. 

180 - Side 82. 1700. 2. Aug.Mads Ollufsen, udhus, Splitsgård grund, Klemensker. 

181 - Side 82. 1700. 12. maj.Dom, evt. for tyveri. Ødber Hansen, 15. Sg. Poulsker. 

186 - Side 84b. 1700. 9. Sep.Margrethe Hansdatter, 17. Sg.g. Aaker. 

187 - Side 85. 1700. 18. Sep.Jep Jensen, 33. Sg. Østermarie. 

189 - Side 85b. 1700. 4. Okt.Jon Bossen Schomager, 13. Vg.g. Nyker. 

192 - Side 86b. 1700. 26. Okt.Gunniel Hansdatter, 23. Sg. Østerlars. 

196 - Side 88. 1700. 27. Okt.Kirstine Simonsdatter, 9. Vg.g. Østerlars. 

199 – Side 88. 1700. 3. Nov.Niels Terchelsen, corporal, 26. Sg. Nyker. 

200 - Side 89b. 1700. 4. Nov. 5 nov.Niels Terchelsen, corporal, 26. Sg. Nyker. 

205 - Side 84b. 1700. 8. Nov.Søren Myre, Gudhjem. 

207 - Side 85. 1700. 15. Nov.Anne Andersdatter, Arnager, Nylars. 

216 - Side 96. 1700. 19. Nov.Inger Lassesdatter, 46. Sg. Østermarie. 

220 - Side 97. 1700. 20. Nov.Seigne Hansdatter, ugift, døde hos sin bror, Jørgen Hansen, 70. Sg. 

228 - Side 97b. 1700. 30. Nov.Bohl Pedersdatter, 13. Vg. Østermarie. 

221 - Side 97b. 1700. 2. Dec.Laurids Ibsen, 27. Sg. Olsker. 

231 - Side 100b. 1700. 6. Dec.Ingeborrig Jensdatter, 12. Sg. Østerlars. 

233 - Side 101b. 1700. 9. Dec.Jørgen Jørgensen, 7. Vg. Vestermarie. 

239 - Side 103b. 1700. 17. Dec.Gjertrud Erichsdatter, 34. Sg. Nylars. 

242 - Side 104b. 1700. 23. Dec.Elisabeth Madsdatter, 33. Sg. Klemensker. 

245 - Side 105b. 1701. 12. Jan.Michel Michelsen, 19. Sg. Østermarie. 

250 - Side 107. 1700. 29. Dec.Niels Nielsen, den ældre, 4. Sg. Olsker. 

255 - Side 109. 1701. 19.+21. Jan.Niels Nielsen, Den ældre, 4. Sg. Olsker. 

260 - Side 112b. 1701. 18. Jan.Bohl Lauridsdatter, udhus, 48. Sg.g. Klemensker. 

266 - Side 113. 1701. 31. Jan.Bohl Lauridsdatter, udhus, 48. Sg.g. Klemensker. 

268 - Side 113b. 1701. 4. Feb.Ellen Ibsdatter, 1. Sg. Knudsker. 

271 - Side 114b. 1701. 5. Feb.Rasmus Jensen, 8. Vg.g. Knudsker. 

274 - Side 115b. 1701. 4. marts.Rasmus Jensen, 8. Vg.g. Knudsker. 

275 - Side 115b. 1701. 9. Feb.Kirstene Sigvartsdatter, 29. Sg. Vestermarie. 

283 - Side 119. 1701. 14. Feb.Seigne Hansdatter, Arnager, Nylars. 

285 - Side 119b. 1701. 18. Feb.Kirstine Larsdatter, Tingsted, 63. Sg. Vestermarie. 

290 - Side 121b. 1701. 4. marts.Anders Gregersen, udhus, 17. Sg.g. Klemensker. 

291 - Side 122. 1701. 7. april.Mons Andersen, 20. Sg. Vestermarie. 

295 - Side 123. 1701. 2. maj.Mons Andersen, 20. Sg. Vestermarie. 

297 - Side 123b. 1701. 13. april.Hans Gudbergsen, 22. Sg. Pedersker. 
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300 - Side 124b. 1701. 14. april.Hans Gudbergsen, 22. Sg. Pedersker. 

304 - Side 126. 1701. 20. april.Kirstine Andersdatter, 7. Sg. Østerlars. 

308 - Side 127b. 1701. 21. april.Hans Nielsen, udbygger, 12. Vg.g. Klemensker. 

310 - Side 128. 1701. 25. april.Jens Pedersen, døde d. 24. April. 15. Vg. Nylars. 

316 - Side 130b. 1701. 27. april.Bohl Jensdatter, enke, sin søn, Jens Nielsen, 5. Sg. Knudsker. 

318 - Side 131. 1701. 7. maj.Gjertrud Bendtsdatter, 10. Sg. Rutsker. 

320 – 1701 18. juni Morten Jensen på 32. gård i Ibsker 

322 – 1701 18. juni Kirstine Mortensdatter, ovenståede Mortens Jensens datter 

323 - 1701 21. juni Svend Esbersen 11 frivornedgård i Pedersker under Wallensgård i Nyker 

326 – 1701 22 juni Anders Andersen, Kaasegaard Ibsker 

331 – 1701 27. juni Peder Rasmussen udhus beliggende på 1. frivorned, Katteledsgaarden i 

Bodilsker 

332 - Side 132. 1701. 18. maj.Mogens Ollufsen, 71. Sg. Østermarie. 

337 - Side 134. 1701. 19. maj.Jens Pedersen, 53. Sg. Østermarie. 

341 - Side 135b. 1701. 20. maj.Michel Michelsen, 19. Sg. Østermarie. 

343 - Side 136. 1701. 20. maj.Karen Pedersdatter, Østermarie. 

346 - Side 137. 1701. 1. juni.Hans Andersen, udhus, 21. Vg.g. Klemensker. 

349 - Side 138. 1701. 27. maj.Gjertrud Clausdatter Hartvig, 25. Sg. Aaker. 

353 - Side 140. 1701. 6. juni.Gjertrud Clausdatter Hartvig, 25. Sg. Aaker. 

355 - Side 140b. 1701. 10. juni.Peder Simonsen, ungkarl, 30. Sg. Bodilsker. 

367 - Side 142. 1701. 11. juni.Søfren Rasmussen, 33. Sg.g. Bodilsker. 

359 - Side 142b. 1701. 14. juni.Hans Knudsen, 11. Sg. Klemensker. 

369 - Side 146. 1701. 18. juni.Hans Knudsen, 11. Sg. Klemensker. 

370 - Side 146b. 1701. 18. juni.Morten Jensen, 32. Sg. Ibsker. 

372 - Side 146b. 1701. 28. juni.Poul Hansen, udhus, Gadebygård grund, Østermarie. 

375 - Side 147b. 1701. 29. juni.Niels Ollufsen, udhus, Gudhjem. 

378 - Side 148. 1701. 30. juni.Daniel Hansen, 18. Sg. Østerlars. 

383 - Side 150. 1701. 5. juli.Kirstene Jensdatter, Præstegård, Nylars. 

385 - Side 151. 1701. 14. 18. juli.Rasmus Rasmussen, ugift, 10. Vg.g. Nyker. 

388 - Side 152. 1701. 3. Aug.Sidsele Simmensdatter, udhus, 9. Sg.g. Østermarie. 

390 - Side 152b. 1701. 9. Aug.Margrethe Hansdatter, 5. Sg. Pedersker. 

391 - Side 153. 1701. 20. marts.Margrethe Hansdatter, 5. Sg. Pedersker. 

393 - Side 153. 1701. 10. Aug.Jens Nielsen, 22. Sg. Poulsker. 

398 - Side 155. 1701. 26. Aug.Jep Hansen Bødker, 36. Sg.g. Østermarie. 

400 - Side 155b. 1701. 12. Sep.Peder Mortensen, druknet, Arnager, Nylars. Er barnefødt i Skåne. 

402 - Side 156. 1701. 31. Aug.Hans Ollufsen Madvig, forhenværende Skovridder, 2. Vg. 

407 - Side 159b. 1701. 22. Sep.Hans Ollufsen Madvig, forhenværende Skovridder, 2. Vg. 

417 - Side 164. 1701. 26. Sep.Ellen Mogensdatter, 8. Sg.g. Østermarie 

419 - Side 164b. 1701. 8. Okt.Niels Terchelsen, 26. Sg. Nyker. 

421 - Side 165. 1701. 10. Okt.Kirstine Jørgensdatter, 5. Sg. Vestermarie. 

424 - Side 167. 1701. 18. Okt.Ødber Larsen, enkemand, Tejn, Olsker. 

428 - Side 168. 1701. 25. Okt.Michel Hansen Storch, 8. Vg. Vestermarie. 

433 - Side 171. 1701. 8. Nov.Cathrine Albretsdatter, Nørre Gildesboe, Ibsker. 

437 - Side 172b. 1701. 9. Nov.Henrich Henrichsen, 20. Vg. Poulsker. 

440 - Side 173.b. 1701. 10. Nov.Hans Castensen, Snogebæk. 

443 - Side 174b. 1701. 12. Nov.Peder Andersen, 29. Sg. Rutsker. 
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Anno 1699 Den 11 November, Ved Advarsel  og Tillysning efter foregaaende  Registering og 
Wurdering, Til it lovlig Schifte at holde, efter Hellis Mefuesen Salig hustru Karne  
Pedersdaatter  som med bemelte sin mand boede og døde paa det 19de Wornede, beliggende udi 
Østerlaursker sogn. Imellem berørte Sahl: Qvindis  Mand  Hellis Mefuesen, paa eene og deris 
sammen auflede børn som  er 3 sønner og 3 døttre  hvor af. 
 
Dend eldste Søn er Peder Hellisen boende i Westermarie sogn.  
Dend anden søn er  Bertel Hellisen  
Dend 3 søn er Niels Hellisen alle sine egne wærger. 
Dend eldste daatter Marne Hellisdaatter i ekteskab med Jacob Jørgensen i bemelte 
Østerlaursker  
Dend anden daatter er Ellene Hellisdaatter 26 ar gl. 
Dend yngste daatter Kirstine Hellisdaatter 24 aar gl. 
For dem er faderen Hellis Mefuesen self werge og forrelagt  broderen at være tilsiuns wærge. 
 
Møtte paa Rettens weigne  og paa By Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og amtmand 
Waldemar Reets, wegne, efter ordre Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifteskrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte til Wurderings mænd opmeldet som Sterboets middel haver Registered 
og Wurderet, Niels Jørgensen og Jens Mogensen i bemelte Østerlaursker sogn. 
  
Hvor da  Faderen med sine bemelte børn indgik, en venlig foreening, Saaledes at faderen skulle 
beholde, saa lenge hand levede, boets registrere Goeds hos sig, efter som ingen Gield, eller 
besværlighed, her ved sterfboet nu findis, og de 2 sønner, og de 2 yngste døttre, som nu er i boet, og 
i fællig med faderen, efter som den eldste søn Peder Hellisen, og den gifte daatter, en deel boehave 
her af filleds boe, forhen haver bekommed, saa haver de hiemme værende sønner, og døttre en deel 
til goede lagt, saa at de kand bekomme lige saa megen wederlaug, naar de vorder udgifte eller 
forsiufned, som formelte deris 2de sødskende forhen bekommet haver, men som døttrene ike nu 
eigentilg haver sig saa meged tilgoedelagt, som de andre børn. Saa bevilgede brøderne at de 2 
hiemme værende døttre, saa vel som den udgifte daatter, i henseende til brødernis goede villie, 
bevilgede, at de af den efter samptlig børnenis moder nu falden arf, til arfvepart maa nyde, lige laad 
af alt det, til dem alle faldene arfvelaad, som er i alt fyrigetyve, og fem Sld., (45 ) som deelis efter 
forskrefne maade udi 6 lige laadder, er paa en hver søn og daatters andeel penge 7 Sld. 2 mrk., i det 
øfrige lofved faderen, at de nu hos ham i boet værende børn skal bekomme af boet, naar de vorder 
forsiufned og skal udryeke af boet, hvis vegsig haver tilgoedelagt, saa meged at de kand nyde  lige 
vederlaug imod det som de udgifte børn, den eldste søn og eldste daatter forhen bekommed haver, 
imidlertid bliver alt hvis nu entten Sterfboet særdeelis tilhør, eller og det 4 yngste børn sig tillagt 
haver, samled i Sterfboet, og er faderen, og--- 4 børn som – lige goede af gaardens afgift at betale  
Saa indted paa entten siderne, som parterne nu lovede skal være at anke eller Kiære i nogen maade, 
og hvad sig belanger, denne opmelte S: Qvindis Ifareklæder, saa vedstoed samptlig børnene, deraf 
hver sin andeel at have bekommed, angaaende den 30 gaard i Westermarie sogn, da tilhør den 
nuQvit og Fri, dette Sterfboe, som arfvingerne angaf, og forblifver saaleedis, efter samptlig 
arfvingernis samtøke udeelt, saalenge faderen Hellis Mefuesen lefver, og hand leien deraf at 
oppebærge, og vedstoed Hellis Mefuesen at leien deraf er betalt til 1. may. 1700. Saa at sønnen 
Peder Hellisen som der paa nu boer, indted til leje deraf til bemelte tiid, staar med til rest, 
forskrefne skal ubrødelig holdis, og af arfvinger efter kommis, hvilked til bekræftelse under 
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samptlige voris hender, Aasteden Ut Supra. Jens Pedersen Meklenbourgh. Henrik 
Brugman. 
Hellis  H:M: Mefuesen. Peder P:H:S: Hellisen. Bertel B:H:S: Hellisen  
Niels N:H:S: Hellisen. Jacob Jørgensen. Niels Jørgensen. Jens Monsen. 
Og lyder den forfattede registering saaleedis  
 
Qveget. 
En gl. bleged Koe, og en røe stierned Koe for 9 Sld., it røe braaged Tyrnød, og en blak stierned 
Qvige 4 Sld., 2 aar kalfve røe hielmed tilsammen for 1 Sld. 3 mrk., 4 gl. Faar og 2 Lam for 4 Sld., 
svin 3 unge svin og 2 aars grise for 2 Sld. 3 mrk., 2 gl. Gies for 2 mrk.,  
Heste. Og Hopper. 
En sort hest, og en sort blised Hoppe saa og en røe blised hoppe, og en gl. brun blised Hoppe 
tilsammen for 18 Sld.,  
Kaabber 
En brøgger kedel i muuer for 8 Sld., en gl. fierings kedel for 3 skl., en gl. kitte gryde for 1 Sld.,  
Træ Ware. 
En gl. ploug med ald sin behørige jern og juhl for 1 Sld., 2 gl. wogn med ald sin behør for 3 Sld., en 
gl. hand qvern med sti huus for 2 mrk., 2 gl. ølkar 2 mrk., 3 gl. tønder 12 skl., 10 gl. tomme tønder 
for 3 mrk., udi krobhused, it madskab for 1 mrk. 8 skl., it sengested 2 mrk., en gl. kiste uden laas, 
og hengsler 2 mrk.,  
I Herberghused. 
It nyt bord med foed 6 mrk.,  
I Stuen. It wraaskab og it bor med foed under for 6 mrk., en gl. agedynne for bordet for 1 mrk., en 
benkedynne 5 alen lang for 1 Sld., i bemelte herberg huused, en overdynne af olmerdug for 1 Sld., 
en linnen underdynne 1 Sld., it brue garns lagen 2 mrk. 8 skl., en hofved dynne og 2 puder uden lin 
vor 2 mrk. 8 skl., Den Øster seng. En olmerdugs dynne 2 Sld., en gl. linnen sengedynne 2 mrk., en 
gl hofved dynne og 2 puder uden lin vor 2 mrk., it gl. wefved sengklæde 1 mrk., forskrefne er det 
goeds Sterfboet efter Hellis Mefuesens S: Hustru Karne Pedersdaatter særdelis er 
tilhørende, og derforuden haver de 2 sønner og de 2 yngste døttre som er hiemme hos faderen 
beholden, hvis de sig kand tilgoedelagt, hvilked vi underskrefne med vore hender, her paa teigned. 
Attestere, at saa i sandhed befindis Hellis H:M: Mefuesen.       Per P:H:S: Hellisen. 
Bertel B:H:S: Hellisen.        Niels N:H:S: Hellisen.       Jacob J:J:S: Jørgensen. 
Niels Jørgensen.       Jens Monsen. 
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Anno 1699 Den 13 November, Er efter forregaaende lovlig Giorde Tillysning holden  Registering 
og Wurdering, Sambt Schifte og Liqvidation efter afgangne  Jørgen  Mortensen som boede og 
døde paa det 6te Wornede, beliggende udi Nyelaursker sogn. Imellem denne S: Mands efterladte 
Hustru Maren Hansdaatter, for hende blef efter hendis begiering til laugwerge anordnet, hendis 
broder Mads Hansen boende paa 7de gaard i Westermarie sogn, Paa eene og paa anden side denne S: 
Mands med bemelte sin hustru auflede, og igien lefvende børn som  er 6 døttre  hvor af. 
 
Dend eldste daatter Karne Jørgensdaatter  20 aar gl. for hende blef til wærge anordned Esper 
Mortensen i Nyelaursker sogn. 
Dend anden daatter er Boehl Jørgensdaatter 17 ar gl. for hende blef til wærge anordnet Peder 
Sørensen i Persker sogn. 
Dend 3 daatter Elisabeth Jørgensdaatter 15 aar gl. for hende er til wærge anordnet Peder Andersen i 
bemelte Nyelaursker sogn. 
Dend 4 daatter Geirtrud Jørgensdaatter 13  aar gl. for hende er til wærge anordnet Peder 
Espersen i Nyelaursker sogn. 
Dend 5 daatter Kirstine Jørgensdaatter 9 aar gl. for hende er til wærge anordnet Terkel Jensen 
boende i Østermarie sogn i Aarløsse. 
Dend yngste daatter Seigne Jørgensdaatter paa7de aar gl. for hende er til wærge anordnet Claus 
Jørgensen i Myrebye i Westermarie sogn. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Morten Ollufsen, 
og Peder Andersen ibiden. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun blised Hest gilling for 10 Sld., en røe blised Hoppe for 7 Sld., en blak stierned og snopped 
Hoppe for 6 Sld., it ungt brunt snopped, og stierned Hors Øeg for 3 Sld.,  
Qveg. 
En ung røe hielmed Koe for 5 Sld., en brun Koe 5 Sld. 2 mrk., en blak hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., 
en røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., it ungt sort hielmed Qvigenød 2 Sld. 2 mrk., en sort Tyrkalf for 6 
mrk., en graae herred Qvigekalf 5 mrk., 7 gl. Faar á 3 mrk. er 5 Sld. 1 mrk., 2 lam á 2 mrk er 1 Sld., 
en sanded røe galt 2 mrk. 8 skl., en galt gris 1 mrk. 4 skl., en røe sanded Soegris 12 skl.,  
2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
 
En  gl span stoer kaabber kedel er vegtig til penge 6 mrk., I Sterhused 2 straabonds tønder 1 mrk., it 
ølkar paa 1½ tønde for 1 Sld., it deigne trug for 1 mrk. 8 skl., en straabonds tønde for 8 skl.,  
I Krobhused.  
En straabonds tønde 8 skl., en half tønde 6 skl., en gl. fyrekiste med laas og hengsler 3 mrk., I 
Gaarden. En wogn med 2 gl. stier hammel tøm og halseeler for 2 Sld. 2 mrk., it aar med bihl 8 skl., 
en forslit ploug knif 1 mrk., it gl. ploug skier  for 8 skl., en ploug løbere lenke bøsse juhl og ringe 1 
mrk. 8 skl., en liden krak øpse 8 skl., it gl. bue sauf for 12 skl., en liden jern tyfve 6 skl., en jern 
gryde kraag, med en ring udi for 1 mrk., en seis med bom og ringe 1 mrk., en hakelse med knif og 
staal 3 mrk.,  I Krobhused. En ullen hvid underdynne for 6 mrk., en linnen hofved dynne 2 mrk., en 
linnen underdynne til it menneske for 3 mrk., en hvid ullen hofveddynne 1 mrk.,  
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I Stuen. It gl. wraaeskab med 2 laasse føre for 6 mrk., it gl. fyre bord med oben foed 2 mrk., en 
gl.spoelskaded benkedynne 6 alen lang for 3 mrk.,  
Denne Sahl: Mands klæder, er, en graae wadmels kiol for 6 mrk., it par Allumet skin bopser for 3 
mrk., en gl. sort Hat for 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middet til penge 78 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Belangende hvis sæd som i dette aar A: 1699. til dette 6te Wornede er indauflede, da er den nu 
efterseet, og befindis deraf ej meere at udkomme, med hvis Landgielde Korn, tiende og 2 tønder 
laane Biug med sin leie som rester betalis med, efter som rugen er aftersked, og fortæred, undtagen 
hvis rug som er saaed, som er ½ tønde, ansat for 10 mrk., som korttes udi bog clarings pengene og 
paa det af berørte Wornede skyldende smør naar en fiering og 2 skaalpund smør, som er ytt dend 14 
Oktober A:1699. Aftages resten 1 ¼ skaalpund smør for samme aar, det og formelte resterende korn 
skyld lofved Enken af sæden som melt at afclarere, hvor for hendis nu tilordnede laugwerge Mads 
Hansen goed sagde, at vedkommende skal blifve holden skadesløs i alle maader, og som bog 
clarings pengene for A: 1699 opdrager til 6 Sld. 4 mrk. 10 ½ skl., saa korttis der paa for den Rug 
som er saaed, som melt er 10 mrk., rester saa igien 5 Rd. 10 ½ skl., hvor for af boets middel skal 
giøres udlæg efter som den indauflede sæd ej længere kand udstrekke sig, end forskrefved staar, 
Dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield , hvor til der giort udlæg som 
følger 
Foruden bemelte aar 1699. Resterende, rester som Kongl: May: ambtskrifver og Ridefouged Hans 
Henrik Skor nu ved sin skrivelse fordrede som melder saaleedis, den 6te Wornede i Nyelaursker 
sogn Jørgen Mortensen rester for A: 1697.naar tings vidne maa gotgiøres 3 Rd. 2 mrk. 4 skl.,  for 
A: 1698. 6 Rd. 3 mrk. 15 skl., omkostning 1 mrk., er 10 Rd. 1 mrk. 3 skl., giør 15 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Nok anføris foe A: 1699. For anførte restands 5 Rd. 11 skl., giør 7 Sld. 2 mrk. 11 skl., for de 15 Sld. 
1 mrk. 3 skl., er udlagt en blak hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., I 
Krobhused en hvid ullen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen hofveddynne 2 mrk., en linnen 
under dynne til it menneske for 3 mrk., en hvid ullen hoveddynne 1 mrk., 2 Lam 4 mrk., en gl. Gaas 
for 1 mrk. 4 skl., :/: til ofvers 1 skl.,  
for de 7 Sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt en blak stierned og snopped Hoppe for 6 Sld., it ungt brunt 
snopped og stierned Hors Øeg for 3 Sld., til overs 5 mrk. 5 skl., :/: 
efter det skiftebref ganged efter S: Hans Christophersen som døde paa 63 gaard i Clemmedsker 
sogn. Datered dend 23 November aar 1682. Befindis denne S: Mand Jørgen Mortensen at være 
tilordned at værge for berørte S: Mands daatter Giertrud Hansdaatter som der efter tilkommer, 
først efter sin moder, som wærgen Jørgen Mortensen self haver fordred, og derfor udlæg 
bekommed 4 Sld. 2 mrk. 5 skl., Nok bekom anrørte mynling efter forde sin fader, hvor for wærgen 
har bekommed udlæg 2 Sld. 4 skl., giør 6 Sld. 2 mrk. 9 skl., deraf regnis rente til dato nu skifte 
holdis, er naar wærgepenge afdragis 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., er saa Capital og rente 10 Sld. 1 mrk. 5 
skl., nok tilkommer denne mynling efter en Samfrender forretning, foran datered den 2 april A: 
1691 af sin fæderne gaard, som er den 49 i Westermarie sogn, kalded Nørregaard, og ved slutningen 
datered dend 8 juny, berørte aar 1691først efter berørte mynlings moder 5 Sld. 2 mrk. 13 skl. 2 d., 
Nok efter sin bemelte S: Fader 3 Sld. 5 skl 2 1/5 d., er tilsammen 8 Sld. 3 mrk. 2 skl 4 1/5 d., deraf 
regnis rente til nu skifte holdis er naar wærge penge afdragis penge 8 mrk. 12 skl., er saa det 
tilsammen som denne mynling af løsøre, og jordegoeds efter som forskrefved staar tilkommer af 
Capital og rente, i alt penge 21 Sld. 1 mrk. 5 skl., og som denne mynling ike er ved sin fulde 
forstand, at hun sin føde self har kunded fortiene, ej heller noged til at paaklæde sig, saa har wærgen 
om hendis nødtørst giort, and søgning hos øfrigheden, efter derom hans indgifvende Memorials, og 
der paa tygende Resolutions indhold, dato. D. 25 Marty Aar, 1697. hvor efter wergen til hendis 
klæder og underholdning, hende forstregt haver som efter fremlagde, for--- opdrov til penge 10 Sld. 
5 skl., Hvilker de efter wergen billig gaatgiort, bliver saa igien som mynlingen af boet skee udleeg 
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for 11 Sld. 1 mrk., Saa er nu ved denne S: Mands dødelige afgang denne myndling Giertrud 
Hansdaatter at werge igien anordnet, hendis søstermand Abraham Nielsen boende i Knudskier 
sogn. som forberørte Summa vil annammer neml: 11 Sld. 1 mrk., af denne Sum bemelte Enken at 
have tilgoede samme myndling efter formelte sin Sahl: Fader Hans Christophersen til som i udleg 
af it par sort klædis bopser 2 Sld. 1 skl., Som Abrahem Nielsen efter som hand anrørte bopser haver 
til sig annamit, hvilked denne ommelte S: hands efterlatte Hustru nu forregaf, hvor til forde 
Abraham Nielsen S: Jørgen Mortensens Enke og børn tilsvarer, og igien besvar, eller og det 
anderleedis at verre af beviser. Saa er da for Summen d. 11 Sld. 1 mrk. udlagt en wogn med 
hammel tøm halseeler, og 2 gl. stier for 2 Sld. 2 mrk., en røe blised Hoppe 7 Sld., it øl car paa 1½ 
tønde rom 1 Sld., en hakelse kiste med staal og knif for 3 mrk., efter en kedel som ærverdig Lands 
proust Hr: Jens Morsing, denne S: Mands Enke haver med dehlt befindis at Sahl: Jørgen 
Mortensen er til hammen Hr: Proust Skyldig 17 Sld. 2 mrk., Hvilked efter ermelt Hr: Proustnes af 
døde kiereste er delt saaleedis, at Hr: Prousten der af self til kommer 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
nok andgaf Enken til Hr: Proust anden Gield at  vere skyldig penge 1 Sld. 2 mrk. er 9 Sld. 3 mrk. 8 
skl., Her for er udlagt en brun Koe er taxered for 5 Sld. 2 mrk., it deignetrug er sat for 1 mrk. 8 skl., 
Sa 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., Nok af formelte Sum tilkommer Jens Pedersen paa Kyndegaard penge 4 
Sld. 2 mrk. 8 skl., der for er tillagt 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., en sandet galt 2 mrk. 8 skl., en gl. kiste 
med laas og hengsler 3 mrk. Sa. 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., Hans Eriksen paa sins Hustrus weigne sin 
andehl at forde Sum, der paa er nu efter qvitering at dend 8 Oktober 99. lefvered 2 tønder Haure, 
hvor ved det beror og om meere fattis, til Enken svare til nest af 2 Sld. 12 skl., Laurits Laursen i 
Rønne for sin Hustruis andehle som er 2 Sld. 12 skl., er fornøyet som Enken hendis laugwerge 
saaleedis forregaf. Item Mads Koefoed paa Allmegaard i Knudskier sogn paa sin Hustruis andpart af 
forde 17 Sld. 2 mrk., er og efter Enkens og hendis Laugwerges andgivende fornøyet som er 2 Sld. 
12 skl., til rest tilkommer Hr: Proustnes Sahl. Kiereste daatter ---- Pedersdaatter sin anpart som 
her af boet udliggis af berørte ----- 2 mrk., penge 2 Sld. 12 skl., og der for er udlagt 2 Faar á 3 mrk 
er 1 Sld. 2 mrk., --- Soegris 12 skl., it fyrre bord i stuen med en aaben foed 2 mrk., --- Rosmand i 
Rønne loed fordre ved Mads Hansens andgivelse ---- 6 mrk. 1 skl., udlagt en gl. kaabber kiedel paa 
en span stoer er vegtig til 1 Sld. 2 mrk., hos Enkens udleg at have 1 skl., Jens Eriksen i Nykier sogn 
tillige med Jens Salgers fored for 2 skepp: Haure, og 3 mrk. penge tilsammen 4 mrk., der for er 
udlagt en ploug løber lenke bøsse, juhl og ringe 1 mrk. 8 skl., it gl. ploug skier for 8 skl., en seis 
med bom og ringe 1 mrk., 2 straae bonds tønder i Sterfhuset 1 mrk., en liden gl. krak øpse for 8 skl.,  
mangler første linie 
af slet tilstand 1 mrk., udlagt en jern gryde kraag 1 mrk., Imod denne S:Mands Udfart eller 
begravelses bekaastning, blef Enken bevilged wederlag som efter forteignelse opdrog til penge 18 
Sld. 2 mrk., Hvor for er udlagt en brun blised Hesr 10 Sld., en sort Tiurkalf 1 Sld. 2 mrk., en graae 
herred Qviekalf 1 Sld. 1 mrk., it Faar 3 mrk., 2 gl. Gies á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., 2 straabonds tønder 
1 mrk., en half tønde 6 skl., it buesaug 12 skl., en liden jern tyve 6 skl., it wraaeskab 2 laase 6 mrk., 
en spoelskaded benkedynne 6 allen lang 3 mrk., en sort hat for 1 mrk., ved A: 1699. Aars bog 
clarrings penge af det over blefne er her til udlagt 5 mrk. 1 skl., :/: 
skifteforwalteren for sin umage 4 Sld., udlagt en røe hielmed Koe er sat for 5 Sld., til overs 4 mrk., 
blef Accorderet for penge 14 mrk., som Jens Pedersen Meklenbourgh. Annammede, 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, oreginal  skifte 
brefved paa Stempled papir at skrive, det i skiftebog, indføre, de ved kommende efterretning der af 
meddeehler , slet papir at kiøbe til for skrefne der for 4 Sld., der for er udlagt  it ungt sort hielmed 
Qvigenød for 10 mrk., en graae wadmels kioel for 6 mrk., :/: 
stempled papir til skiftebrefved for 4 mrk. 8 skl., udlagt it par skin bopser for 3 mrk., en ung galt 
gris 1 mrk. 4 skl., hos berørte bog clarrings penge 4 skl., :/: 
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Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., udlagt af en ung røe hielmed 
Koe  at have disse 4 mrk., :/: 
Nok angaf Mons Hansen i Nyekier sogn at Sterfboet er til ham skyldig, som Enken vedgik 1 mrk. 8 
skl., der for Udlagt it aar med bihl paa 8 skl., en forslit ploug knif for 1 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 78 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Saa at indted er over blefven arfvingerne imellem at deele, Til slutning blef Enken af skifte 
forwalteren tilspurdt, om hun fremdeelis vilde blifve ved dette 6 Wornede, hvor til hun svarede ja, 
at hun vilde fremdeelis blifve ved berørte wornede, og der af reede hvis til børligt, og ret hende paa 
biudes at yde, og lofved der foruden at holde gaarden ved hefd, og magt, saa at  ingen anke ofver 
hende, der ved skulde forsages der for Enkens laugwerge Mads Jensen loved og godsagde, at ingen  
af dem som nogen rettighed af gaarden bør nyde, der paa skade i ringeste maader skal lide, der ved 
saa dette skifte sluttis. Iligemaade blef Enkens laugwærge, saa vel som de tilstæde værende børnens  
formyndere, af skifteforwalteren tilspurt, om de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde 
til beste anføris, hvor til de svarede at de ike viste meere at angifve til boets beste, end her nu er 
angifved og forskrefved staar ej heller andgaf sig flere med videre gield, eller Prætensioner, end 
foran findis indført,  des til vidnisbiurd under vore hender, og Signeter, Atum Anno Die Loco Ut 
Supra. Jens Pedersen Meklenbourgh.   Henrik Brugman. Esper E:M:S: Mortensen.
 Mads M:H:S: Hansen   Peder Andersen Mortnebels 
Peder Andersen   
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Anno 1699 Den 27 November, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Sambt Schifte og Deeling efter S:  Jens Ambrusen som Druknede ved it skib Wrag, under 
Haslefbyes Frihed og boede i it Udhus beliggende paa den 32 gaards grund i Rydsker sogn. Imellem 
denne S: Mands efterlefvende  Hustru Birgite Oredsdaatter, for hende blef efter hendis 
begiering til laugwerge anordnet, hendis Fader Oret Monsen boende i Clemmedsker, Paa eene og 
paa anden side denne S: Mands med bemelte sin hustru auflede børn som er en søn og en daatter 
Hvor af  
 
Sønnen er Mons Jensen 5 aar gl. for ham er til wærge  anordnet fader broderen Boe Ambrusen, 
boende i Clemmedsker sogn. 
Daatteren Birgite Jensdaatter 7 ugger gl. for hende er til wærge anordnet Moder broderen 
Henrik Oretsen i Clemmedsker sogn. og Fader broderen forde Boe Ambrusen at være tilsiuns 
wærge. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Jens Pedersen Mechlenbourgh, og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Jørgen Hansen, 
og Peder Hansen i bemelte Rydsker sogn.  Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Øeg og Qveg. 
En guhl Hoppe for 6 Sld., en guhl brun Hoppe med sort maen og rumpe 6 Sld. 2 mrk., it sort 
Hestføll føed i indeværende aar for 2 Sld., it gult Hors føll af lige alder 2 Sld., en brun hielmed Koe 
for 5 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld., endnu en sort hielmed Koe for 3 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 7 Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk.,  
2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 3 mrk.,  
Boehave. 
En wogn med 2 par stier, med en træ brake hammel baste seeler, og halseeler, og haar tøm for 2 Sld. 
3 mrk., en træ tinned harre 8 skl., Paa Lofted. En half tønde at salte udi for 12 skl., en kalke tønde 
for 12 skl.,  en gl. straabonds tønde 4 skl.,  dend Sæd som er indaufled, er efter seeit og befindes 
deraf til boets beste, at anføre, en tønde Biug, er sat for 2 Sld.1 mrk., og en tønde Haure for 1 Sld., 2 
skep: Rug som er saaed, er sat for 3 mrk.,  
Enken blef af wærgerne bevilged sin sengs klæder foruden skifte  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 44 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Hvis Ifareklæder denne S: Mand har haft haver hand haft paa sig da hand blef drukned, og som de 
vare istyker slagen, da hand bergidis, kunde de nu ike wurderis, alleniste fanttis en sort hat som er 
taxered for 4 mrk., Som sønnen nu blef af wærgerne bevilged. Hvilken skal sønnen i fremtiden 
tilgoede holdis at nyde, og der imod skal daatteren nyde udlæg af boedets middel for 2 mrk.,  
Blef saa angived efterskrefne Gield, og er der til giort udlæg som følger. 
Niels Hansen i Rydsker sogn fordred for rettighed af hused, og forstrekning til denne S: Mands 
begravelse, efter regenskab som Enken vedgik 8 Sld. 2 mrk. 4 skl., Udlagt en guhl brun Hoppe med 
sort maen og rumpe for 6 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Gl Koe for 3 Sld. 2 mrk., er 10 Sld., her af er  
til overs 1 Sld 1 mrk. 12 skl., :/: 
Hans Svendsen Wester i Rydsker sogn fordred og efter regenskab som Enken vedgik 3 Sld. 3 mrk. 5 
skl., her for er udlagt en brun hielmed Koe for 5 Sld., till ofvers 1 Sld. 11 skl., :/: 
Kirke wærgen Hans Svendsen i Rydsker sogn fordred Kirke Gield for 1688 og 1699. á 8 skl er 1 
mrk., uslagt hos forde Hans Svendsens udleg 1 mrk.,:/: 
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Sogne Præsten Hr: Hans Poulsen Ancher tilkommer for liig tienesten efter foreening 6 mrk., udlagt 
2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., :/: 
Sogne Deignen Hans Jensen fordred forlig tienesten efter foreening 3 mrk., udlagt hos Hans 
Svendsens udleg disse 3 mrk., :/:  
Hans Bendtsen i Clemmedsker sogn fordred som Enken vedgik 4 mrk. udlagt hos Niels Hansens 
udleg af en Koe 4 mrk., :/: 
Peder Hansen i Rydsker sogn fordred som vedgikis 4 mrk., udlagt 2 Lam 4 mrk., :/: 
Daatteren tilkommer som før ermelt imod den Hat hendis broder bekom penge 2 mrk., udlagt ir 
Faar for 3 mrk., til overs 1 mrk., :/: 
Barbara  S: Christopher Hansen i Rønne fordred efter regnskab som vedgikis 6½ mrk., udlagt 2 
Faar á 3 mrk er 6 mrk., ved Hans Svendsens udleg 8 skl.,  
Peder Poulsen i Rydsker sogn fordred som vedgikis 2 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., til overs 1 
mrk., :/: 
Jens Clausen i Rydsker sogn fordred som vedgikes, med 1 mrk., indberegned hand paa den S: 
Mands wegne betaler til Laurs Gummeløs i Hasle 6 mrk., udlagt 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., it Faar 
for 3 mrk., :/:  
Imod denne S: Mands Udfart eller begravelsis bekaastning, blef Enken bevilged udleg for 8 Sld., og 
er der for udlagt en sort hielmed Koe for 5 Sld., en vorg med behør 2 Sld. 3 mrk., hos Niels 
Hansens udleg 1 mrk., :/: 
For skifted at forwalte 3 mrk., Skifteskriveren for sin umage i alt 4 mrk., udlagt for disse 7 mrk af 
en tønde Biug, hvilked Enken blef foræred formedelst hendis fattige wilkor :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af en tønde Biug 2 mrk.,  af it Faar hos 
daatteren 1 mrk., :/:  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt it Lam 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 32 Sld. 1 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 12 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er 6 Sld. 1 mrk. 9½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Mands en søn og en daatter, er der af 
broderens laad 4 Sld. 1 mrk. 1 skl., og daatterens laad er 2 Sld. 8½ skl.,  
For Enkens andeel er udlagt, en guhl Hoppe for 6 Sld., en træ tinned harre 8 skl., en salte halftønde 
12 skl., hos Niels Hans udleg 5½ skl., :/: 
Sønnen for sin anpart 17 mrk. 1 skl., udlagt it sort Hestføll for 2 Sld., en tønde Haure 2 skep Rug 
som er saaed 3 mrk., hos Per Poulsens udleg 1 mrk., en kalke tønde 12 skl., en gl. tønde 4 skl., 
hoddds Hans Svendsen 1 skl., :/: 
Daatteren for sin anpart 8 mrk. 8½ skl., er udlagt it gult Horsføll 8 mrk., hos Niels Hansens 6½ skl., 
og Hans Svendsens 2 skl., :/: 
Efter anfordring hafde de vedkommende ej meere at angive, entten boet at være til beste, eller 
fordrende Gield, hvor ved dette Skifte sluttis, dette saa at være Passeret Testerer.  
Paa Welb: Hr: Obersten Commendant og Ambtmands weigne Hans Jensen.  
Henrik Brugman. Oret O:M: Mons Kur.  Boe B:A:S: Ambrusen.  
Henrik H:O: Oretsen. Jørgen J:H:S: Hansen. Per P:H:S: Hansen. 
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Anno 1699 Den 29 November, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Sambt Schifte og Liqvidation efter  Christen Villumsens S: Hustru Kirstine Ibsdaatter, som 
boede og døde paa den 57de gaard beliggende paa Tingsta i Westermarie sogn. Imellem denne S: 
Qvindes efterladte Mand berørte  Christen Willumsen, Paa eene og paa anden side, it deris 
sammen aufled lided drenge barn,Navnlig 
 
Jep Christensen 9 aar gl. for hammen er faderen self wærge, og forelagt barned moders 
morbroder Mogens Pedersen boende i Dyngegaarden i Nyker sogn at være tilsiuns wærge. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen, boende i Rønne og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Arist Ibsen, og 
Jørgen Nielsen i bemelte Westermarie sogn.. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter 
følger,  
 
Qveeg. 
En blak hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en koll sort Koe 5 Sld., en blak hielmed Tyrkalf for 2 mrk. 8 
skl., en blak røgged Tyrkalf 1 mrk. 8 skl.,  
Øeg. En brun blised Hoppe 6 Sld., en guhl blised Hoppe 4 Sld. 2 mrk., en guhl brun gilled Hest for 
7 Sld., 3 støker Faar á 3 mrk er 9 mrk., Svin. en sort belted Soe for 3 mrk., en gl. mæssing kedel for 
1 mrk.,  
Kaabber ware. En gl. messing kedel er sadt for 1 mrk., og ey fandtis meere kaabber. 
Sengeklæder i stuen.  
En hvid ullen overdynne 2 mrk., en linnen hoved dynne 2 mrk., en linnen pudestop 1 mrk. 8 skl., I 
Krobhused 
en hvid linnen sengedynne for 3 mrk., en sort ranned ullen hofveddynne 1 mrk. 8 skl.,  
Benkeklæder. 
 It syed hiønde med skin under for 1 mrk., en syed agedynne med ranned ullen for under 1 mrk. 4 
skl., en syed benkedynne paa blaae bon, og spolskaded under foer 3 mrk., it grønt nye wefved 
hiønde 10 skl.,  it spoelskaded gl. hiønde for 6 skl., nok i Krobhused, 2 øll fieringer á 12 skl er 1 
mrk. 8 skl., en straae bondstønde 4 skl., en gl. fyrre kiste uden laas og hengsler 1 mrk., en tønde i 
stuen 12 skl.,  en bagstoehl 12 skl., it gl. fyrre bord 1 mrk., 
I Steerhuuset. 
 en kalke tønde 12 skl., en gl. saae for 8 skl., 
I Gaarden. 
 en wogn med stier hammel tøm og halsseeler for 3 Sld., en sleede med jern vider og dreet 2 mrk., 
en gl. sleede med jern vidier og dreet 1 mrk., en ploug med behør 2 Sld., en haand qvern med huus 
og jern seil 2 Sld., en skier benk 6 skl., en hugebenk 4 skl., it aar med bihl 12 skl., 2 harrer 1 mrk. 8 
skl., it par høestier 12 skl.,  
Summe andrager forskrefne boets rørrende middel til penge 45 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Angaaende denne S: Qvindis Ifareklæder, eller gang klæder, da er der med saadan beskaffenhed at 
som denne S: Qvinde haver væred lenge suig og Sengeliggende, saa er samme klæder til 
siugdommens anvendig bekostning solte og afhendt, som hendis igien levende mand bevislig 
forregaf og forklared.  
Der  efter blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield. Og er der til giort udleg som 
følger. 
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Kongl: May: ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, lod ved sin fortegnelse fordre, som 
rester for 1698, med en tønde Landgielde Biug, 3 tønder 4 skepper laane Biug, jorde bogs og Egte 
penge, sampt 2 mrk. 4 skl., for nam, og doms omkaastning in allis 15 Rd. 4 mrk. 14 skl., giør 23 
Sld. 2 mrk. 14 skl., paa denne restands afbetalning, er formedelst mangel af løsøre giort anvisning, 
og indførsel, paa den anpart Christen Willunsen er berettiged, og beholden i den 57 gard i 
Westermarie sogn for 11 Sld. 2 mrk., Videre er udlagt, en blak hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 
Kollsort Koe 5 Sld., en wogn med stiger hammel tøm, og halseeler 3 Sld., til overs 1 mrk. 2 skl., :/: 
Ingeborig S: Olluf Jensen i Rønne lod fordre som vedgikes 14 mrk., udlagt en brun blised Hoppe 6 
Sld., til overs 10 mrk., :/: 
Peder Rosman i Rønne lod fordre 2 Sld., udlagt en ploug med behørig Jern, bøsse, og dret 2 Sld.,:/: 
Carl Ollufsen i Rønne lod fordre 6 mrk. 9 skl., Udlagt af en brun blised Hoppe disse 6 mrk. 9 skl., :/ 
Mortten Bohne i Hasle lod fordre som vedgikes 7 mrk., udlagt, en guhl blised Hoppe for 4 Sld. 2 
mrk., til overs 11 mrk., :/: 
Hans Hansen i Westermarie sogn fordred som rester paa den guhl blised Hoppe som nu er wurdered 
9 mrk., udlegt af en guhl blised Hoppe med Mortten Bohn disse 9 mrk., :/: 
Johan Hansen Skoemager i Westermarie sogn fordred som vedgikes 4 Sld., udlagt af en brun blised 
Hoppe 3 mrk. 7 skl., af en guhl blised Hoppe 2 mrk., en hvid ullen ofverdynne i stuen 2 mrk., en 
linnen hoveddynne 2 mrk., it aar med bihl 12 skl., 2 harrer 1 mrk. 8 skl., it par Høestiger 12 skl., en 
syed benkedynne, paa blaae bun, og spoelskaded under foer 3 mrk., ved skattens udleg 9 skl., :/: 
Anders Hansen i Rønne fordred reede laante penge 6 Sld., udlagt en guhl brun gilled Hest 6 Sld., :/: 
Anna Hellisdaatter er Christen Willumsen wærge for, og af hendis tilkommende arfvepart 
oppebaared, som i Sterfboet er Consumeret Penge 4 Sld., udlagt i Krobhused, en hvid sengedynne 3 
mrk., en sort ranned ullen hoveddynne 1 mrk. 8 skl., i stuen it syed hiønde med skin under foer 1 
mrk., en syed agedynne med ranned ullen foer 1 mrk. 4 skl., it grønt nye wefved Hiønde 10 skl., it 
spoelskaded gl.hiønde 6 skl., i Krobhused 2 øl fieringer 1 mrk. 8 skl., 2 straabonds tønder 8 skl., en 
fyrre kiste uden laas og hengsler 1 mrk., en tønde 12 skl., en bagstoel 12 skl., it gl. fyrre bord for 1 
mrk., en kalke tønde 12 skl., en saae 8 skl., en slee med jern vidier, og dret 1 mrk., ved skatten 8 
skl., :/:     
Niels Morttensen boende i Nykier sogn, Møtte her paa skifted og fremlagde it pandtebref, som 
Christen Willumsen til ham haver udgifved datered den 10 marty 1698. paa laante penge 36 Sld., 
hvor for Christen Willumsen har forseikred Niels Morttensen i denne hans nu paa boende 57 gaard i 
Westermarie sogn, hvilke penge Christen Willumsen haver brugt til at udløse en deelpart havere 
med af berørte gaard, som videre derom Samfrender forretning paa obenmelte gaard for Clarer, og 
berørte pantebref viser, og formelder, og angaar renten af disse obenskrefne  36 Sld. Fra 17 
February 1698. hvor paa 2 Sld., en af Christen Willumsen, til Niels Morttensen betalt rester saa af 
renten igien til den 17 Febr: 1700. 2 mrk. 6½ skl., Saa blef samme Pandtebref her i dag lest og paa 
skrefven , udlagt en sleede med jern vidier og dret 2 mrk., en skierbenk for 6 skl.,  
Corporal Laurs Nielsen i Westermarie sogn fordred laante penge 4 mrk., udlagt hos Anders Hansen 
i Rønne hans udlæg disse 4 mrk.,:/: 
For skifted at forwalte 1 Sld. 2 mrk., udlagt 2 Faar for 6 mrk.,   
Skifteskriveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte dette skiftebref at 
skrifve og til bogs føre. De ved kommende der af efter retning at med deele  3 Sld., udlagt en haand 
qvern med huus og jern seiel 8 mrk., it Faar 3 mrk., en linnen pude stop 1 mrk. 8 skl., til overs 8 
skl.,:/:   
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt en sort belted Soe for 3 mrk., en 
mæssing kedel 1 mrk., af en linnen pude stop.  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en blak hielmed Tyrkalf for 2 
mrk. 8 skl., en blak røgged Tyrkalf 1 mrk. 8 skl., :/: 
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Summa andrager forskrefne Gields fordringer og Prætensioner til penge 57 Sld. 5 
skl.,  
I saa maader er Gielden høyere, end boets rørrende middeler penge 11 Sld. 2 mrk.,  
Og som denne S: Qvindis med berørte sin mand Christen Willumsen haver arfved og indfriet, en 
deel anparter paa denne 57 gaard, som anrørte Samfrender forretning udviser, af hvilked de igien 
haver udsat til berørte Niels Morttensen den andeel formelte pandtebref indeholder, saa befindis 
Sterfboet derfor uden at tilkomme ungefehr 23 Sld., foruden Sædet eller adgangen, som Christen 
Willumsen efter berørte Samfrender dom er berettiged, hvor paa for de 11 Sld. 2 mrk., er giort 
anvisning, som før ermelt, for restands, hvis som rester for 1698. hvilked Christen Willumsen med 
første lofved at betale, det øfrige af det i gaarden beholden, erlanger Christen Willumsen paa den 
bekostning, ham imod hvis paa hans hustruis begravelse er anvendt tilkommer, indtil det efter 
bevislig Specification betalt vorder.  
Hvad angaar den Landgilde og skat for A: 1699. som Christen Willumsen bør betale for denne 57 
gaard i Westermarie sogn, da findis dertil at betale resten med, /: eftersom Christen Willumsen 
derpaa haver i ambtstuen levered, Landgielde smørred, og Landgielde hauren :/ Biug udi straaet i 
laden, som af bemelte wurderings mænd blef efterseet, og ansat for 4 tønder, og 8 tønder Haure 1½ 
stolperum med Høe fra Jorden sampt en tønde 2 skepper Rug, som er saaed, hvilked ike nu kunde 
dette Sterfboe anderleedis til nytte anføris, end til berørte aars restands at besvare, som Christen 
Willumsen erbød sig til at vilde efterkomme, restandsen at betale, og der til forskrefne Sæd at 
beholde, som billigt er agtedis efter udi hand ike uden det kunde holde gaarden ved hefd, og magt. 
Til det sidste blef de vedkommende af skifteforvalteren tilspurdt, om de hafde meere, som dette 
Sterfboe kunde være til beste, det nu maatte angives, hvor til de svarede at der ike var meere at 
angive end forskrefved staar, Ike heller angaf sig fleere med nogen videre Gields fordringer. Hvor 
saa dette skifte derved er slutted, dette saa at være tilganged, og Passeret des til vidnesbiurd, under 
vore hender og Signeter i skiftesteden. Ut Supra.  I Saa høy Edle og Welb: Hr: Oberstens 
Commendant og Amptmands weigne     Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Christen K:W: Willumsen.    Jørgen Nielsen.     Arist Ibsen. 
  Eget skrefne navn. 
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Anno 1699 Den 7de December, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Sambt Liqvidation efter Salige  Laurids Jacobsen Piber, som boede og døde i it Udhuus, paa 
det 20 gaards grund i  Persker sogn. Imellem denne S: Mands efterladte Hustru Maren Jens 
daatter, for hende paatog sig efter hendis begiering til laugwerge Jep Monsen i bemelte Pedersker 
sogn. Paa eene , og anden side, deris Sal: Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som er en 
søn og 2 døttre, 
 
Sønnen Jens Laursen paa 4 aar gl. for hammen er fader broderen Anders Jacobsen i Boelskier 
sogn, tilordned at wærge. 
Dend eldste daatter er  Kirstine Larsdaatter  11 aar gl. for hende wærger Far broderen Mikel 
Jacobsen  i bemelte Boelsker sogn. 
Dend yngste daatter Anna Larsdaatter paa 8 aar gl. for hende er Far broderen Peder Jacobsen 
i Persker sogn tilordned at wærge. 
 
Ofverværende paa Welb: Hr: Oberstens wegne  Hans Jensen i Rønne og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, Wurderings mænd Hans Lassen og Jens Persen i bemelte Persker sogn, hvor da er 
Passeret følgende, 
 
En sort Foele for 6 Sld., en sort braaged Qvigekalf 4 mrk., en gl. wogn foruden Jern 1 mrk.,  
Ifareklæderne som denne S: Mand hafde, var ganske ringe, som Enken beholte til børnen at 
paaklæde, efter som de der till vare nødtørstige,  
Summa 7 Sld. 1 mrk., 
Blef  saa angiven efterskrefne bort Skyldige Gield. 
Jep Jørgensen i Nexøe, lod fordre for en seis 4 mrk., Kand her for Proqvota tilkomme 3 mrk. 7 4/7 
skl., og der for giort indførsel i forde sorte Foele :/: 
Husbunden Jep Monsen fordred for leie og tekning, som rester med Qvartal skat 18 skl., af forde 
huus, er tilsammen 3 Sld. 8 skl., Kand her for Proqvota tilkomme 10 mrk. 8 skl., og der for er giort 
indførsel i forde Foele ;/: 
Jens Andersen  fordred laante penge 4 mrk., Kand her for Proqvota tilkomme 3 mrk. 7 4/7 skl., og 
der for er giort indførsel i forde Sorte Foele:/: 
Anders Monsen i Persker sogn fordred 4 mrk. 10 skl., Kand her for Proqvota tilkomme 3 mrk. 12½ 
skl., der for udlagt en sort braaged Qvigekalf for 4 mrk., til overs 3½ skl., :/: 
Per Madsen i Persker sogn lod fordre 2 mrk. Proqvota 1 mrk. 11½ skl., der for udlagt en gl. wogn 
foruden jern for 1 mrk., hos Anders Mogensen udleg 3½ skl., af den sorte Foele hos Jep Monsen 8 
skl.,  :/:  
Skifteforwalteren for sin umage med skifted 1 mrk. 8 skl.,  
Skifteskriveren for sin umage 2 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene 1 mrk., for disse 6 mrk., er giort indførsel i forde sorte Foele. :/: 
Summa ald Gielden 8 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Saaleedis er indted overbleven til deeling men Gielden Proqvota udregnet, efter som forskrefved 
staar, dette saa at være Passeret og efter anfordring hafde Enken ej videre Goeds til boes middel at 
angive, undtagen en sort Meehr, som far broderen bemelte Anders Jacobsen haver bekosted denne 
S: Mand til Jorden for, hvilked  til stadsfæstelse  under vore hender. Actum Ut Supra.  
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Hans Jensen.      Henrik Brugman.       Hans H:L: Larsen  Jep Monsen.           
Jens J:P: Persen. 
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Anno 1699 Den 20de December, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og 
Wurdering, Sambt Schifte og Liqvidation efter Salig Peder  Isachsen som boede og døde i it 
Udhuus, beliggende paa den 30 gaards grund i Østermarie sogn. Imellem denne Sahl: Mands 
Creditorer paa ene og denne Sal:Mands Hustru Seigne Andersdaatter for hende blef efter 
hendis begiering til laugwerge anordnet, Peder Imedsen boende i Listed i Ibsker sogn. Saa og denne 
Sahl: Mands børn som er, med første hans afdøde hustru Kirstine Monsdaatter aufled som 
endnu igien lever 2 sønner og en daatter, hvor af, 
 
dend eldste søn er Mons Pedersen, nu paa 14 aar gl. for ham er nu til wærge anordnet Lars 
Andersen som sig det godvillig antog, boende i Østermarie sogn. 
dend yngste søn er Isak Pedersen nu paa 10 aar gl. for ham er nu til wærge anordnet far broderen 
Anders Isaksen i Østermarie sogn.  
Daatteren  Seigne Pedersdaatter nu paa 16 aar gl. for hende er til wørge anordned Lars 
Jørgensen i Lyresbye, faderens sødskende barn.i Østermarei sogn. paa 27 gaard. 
Og med denne nu efterlefvende hustru aufled, en daatter ved navn 
Kirstine Pedersdaatter paa 2 aar gl. for hende paatog sig at wærge Peder Imedsen i bemelte 
Listed. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Høy Elde og welbaarne Hr: Overster Commendant og 
Amptmand Waldemar Riets ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne, og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Esper Pedersen, og Esper 
Poulsen i bemelte Østermarie sogn. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger, 
nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun Hest 8 Sld., en brun Hoppe for 3 Sld., en sort Hoppe 4 Sld., en gl. brun Hoppe 2 mrk.,  it 
brun blised Horsføll 8 mrk.,  
Qveg.  
En sort røgged Koe 5 Sld., en røe hielmed Koe 4 Sld., it røe blised studkalf 4 mrk.,  
Faar. 3 gl. sorte Faar á 3 mrk er 9 mrk., 3 hvide Lam 6 mrk., 
Svin. 2 hvide grise 2 mrk. 8 skl.,  
Gies. 2 gl. Gies 2 mrk. 8 skl., 2 unge Gies 1 mrk. 12 skl.,  
Boehave. 
En ploug med knif og skier 1 Sld., 2 ploug juhl med løbere og ringe for 1 mrk., en gl. wogn med 
stier hammel tøm, og halseeler 2 Sld., en sleede med slee Car, og dret 3 mrk.,  
Korned i laden. Er sat for 5 tønder Biug á 12 mrk er 15 Sld., halm i tre stolperum paa stenged for 3 
mrk., stenge træerne der under for 1 mrk., nok 2 stolperum halm i den Østerende i laden, som er paa 
stenge, og fulde er sat for 3 mrk., stenge træer der under for 8 skl., 2 heke, og 2 krubber 4 mrk., it 
gaard sleed med 2 røste støtter  for 1 mrk. 8 skl., en harre 8 skl., en dito 4 skl., it gl. sengested og 
skammel 1 mrk., en hand qvern med huus og seil 4 mrk., en gl. ege kiste uden laas 1 mrk. 4 skl., en 
gl. fyrre kiste med laag uden laas 1 mrk. 4 skl., it gl. skab med 2 laase for 1 mrk., it deigne trug 1 
mrk., en gl. half tønde med nogle fier udi 6 skl., en sille half tønde 12 skl., en straabonds tønde 4 
skl., en seis uden bom 2 mrk., en finne kitte 4 skl., en span 4 skl., it tørfjern 2 skl., en sy bøtte 2 skl., 
en half stoek øpse 1 mrk. 4 skl., en mindre øpse 8 skl., it harestøf 4 skl.,  
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I Krobhused. En straabonds tønde 4 skl., en half tønde 3 skl., i Øster seng i Krobhused, en ullen 
ranned overdynne 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen overdynne 1 mrk. 8 skl., en ullen hofdynne 1 mrk. 8 
skl., en pude uden vor 12 skl., 2 blaargarns lagen 2 mrk., en linnen blaae ranned pude 12 skl.,  
I stuen  
 It fyre bord med skoffe og foed 2 Sld., en deel høe for 15 mrk., en half tønde 3 skl., en fiering med 
kolkos udi 4 skl.,  
hos Hans Larsen i Østermarie sogn 4½ skeppe Rug efter gammel maal for 4 Sld. 2 mrk., en sort Hat 
3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne anførte Sterfboets middel til penge  76 Sld. 2 mrk.,  
Herimod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield,  
Som  Enken, og arfvingerne vedgik, og blef  der til giort udleeg, som følger. 
Peder Koefoed i Svaniche fordred som ham af welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller siden det 
skifted er holdt, efter denne S: Mands for ham afdøde hustru er bleven overdraged, og nu rester 12 
Sld., udlagt en røe hielmed Koe 4 Sld., en brun Hest 8 Sld., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred som rester efter afregning med hvis som i forberørte skifte da 
rested, og nu videre rester i alt penge 11 Sld. 7 skl., udlagt 2 tønder Biug 6 Sld., it bord i stuen 2 
Sld., en brun Hoppe 3 Sld., en half tønde med nogle fier udi 7 skl., :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche fordrer som nu efter afreigning rester, og Enken vedgik penge 10 Sld. 3 
mrk. 14 skl., udlagt 2 tønder Biug for 6 Sld., 5 stolperum halm paa stenged for 6 mrk., steng træerne 
for 1 mrk. 8 skl., en røe hielmed Qvige 10 mrk., en sleede med Car, og dret 3 mrk., til overs 10 skl.,  
Hans Koefoed Poulsen i Svaniche, fordrer efter afreigneng 6 mrk. 8 skl., udlagt en hand qvern for 4 
mrk., 2 hvide grise 2 mrk. 8 skl., :/: 
Hr: Hans Dominici sogne Præst i Svaniche, og Ibsker sogn, fordred for afhandled Rug som rester 8 
mrk., udlagt it brun blised Hors Øeg 2 Sld.,:/: 
Peder Thorsen i Østermarie sogn fordred som Enken vedgik 7 mrk., en ploug med knif og skier 4 
mrk., 2 ullen ofverdynner 3 mrk., :/: 
Mads Hansen i Svaniche fordred som vedgikes 2 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk., :/: 
Temme Imedsen i Svaniche fordred for koll og jern 3 mrk. 6 skl., Enken dette benegtede  denne 
fordring, og der for henvist til lov og ret; 
Morten Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning som vedgikes 14 mrk. 12 skl., udlagt en sort 
Hoppe for 4 Sld., til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 
Mads Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter afreigning som vedgikes penge 2 Sld. 3 mrk. 10 
skl., udlagt 3 Faar for 9 mrk., 2 unfe Gies 1 mrk. 12 skl., hos Morten Koefoed udleg 14 skl., :/: 
Hans Zandersen Dik fordred arbiedsløn penge 15 skl., udlagt it deigne trug for 1 mrk., til overs 1 
skl., :/: 
Willum Nielsen Snedker i Svaniche fordred paa Mads Koefoed paa Almegaards vegne 4 mrk., udlagt 
it Lam for 2 mrk., 2 Blaargarns lagen 2 mrk., :/: 
Claus Thiesen i Svaniche fordred som vedgikes 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 puder uden vor á 12 skl er 1 
mrk. 8 skl., til overs 4 skl., :/: 
Laurs Andersen i Østermarie sogn fordred leie af dette forberørte huus for aar 1699. penge 6 Sld., 
udlagt en sort røgged studkalf for 6 mrk., 2 hegte, og krubbe 4 mrk., en tønde Biug 3 Sld., en ullen 
hoved dynne 1 mrk. 8 skl.,  en harre 8 skl., :/:  
Peder Lov i Østermarie sogn fordred laante penge 5 mrk., udlagt af Rugen hos Hans Larsen i 
Østermarie sogn at have 4 mrk., en sengested med skammel for 1 mrk., :/: 
Anders Isaksen fordred for it svin 3 mrk., udlagt it gaards leed, og 2 røste støtter for 1 mrk. 8 skl., 
en fyrre kiste 1 mrk. 4 skl., en tønde for 4 skl., :/: 
Hans Andersen i Listed fordred for en tønde Biug som denne S: Mand laante i vaars, penge 3 Sld., 
udlagt en deel høe for 15 mrk., til overs 3 mrk., :/: 
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Esper Madsen i Østermarie sogn fordred laante penge 10 mrk. 8 skl., udlagt en vogn med stier 
hammel tøm og halseeler for 8 mrk., en egekiste 1 mrk. 4 skl.,  it skab med 2 gl. laase for 1 mrk., 
hos Morten Koefoeds udleg 4 skl., :/: 
Peder Imedsen i Listed fordred for 2 deeller 2 mrk. 8 skl., udlagt en sort Hatt for 3 mrk., til overs 8 
skl., :/: 
Kirkewærgen Jens Hansen i Østermarie sogn fordred stoele stads penge for 99. 8 skl., udlagt hos 
Peder Imedsens udleg de 8 skl., :/: 
Axel Pedersen i Listed for at grave og andet fordred 1 mrk., udlagt en sille half tønde for 12 skl., en 
harrer 4 skl., :/: 
Esper Poulsen i Østermarie sogn fordred skade Gield 1 mrk. 4 skl., udlagt en half stokøpse for 1 
mrk. 4 skl., :/: 
Hans Pedersen i Østermarie sogn fordrer 2 mrk., udlagt af forde Høe at have 2 mrk., :/: 
Anders Imedsen i Ibsker sogn fordred for 12 juhl fihl 1 mrk. 8 skl., udlagt af Høet 1 mrk., en liden 
øpse 8 skl., :/: 
Lars Nielsen i Østermarie sogn fordred arbeidsløn 1 mrk. 6 skl., udlagt en kitte for 4 skl., en span 4 
skl., it hare støf 4 skl., en tønde for 4 skl., en half tønde 3 skl., en sybøtte 3 skl., :/: 
Jep Hansen Smid i Østermarie sogn fordred arbiedsløn 8 skl., udlagt it tørf jern 2 skl., en fiering i 
stuen 4 skl., hos Morten Koefoeds udleg 2 skl., :/:  
Anders Jensen i Østermarie sogn fordred for en skeppe Biug som omsider belf vedgaaed for 2 mrk., 
udlagt en seis med bom og ringe for 2 mrk.,  
Anders Andersen i Østermarie sogn fordred for en deele 1 mrk., udlagt af Rugen hos Hans Larsen at 
have 1 mrk., :/: 
Lauids Pedersen i Østermarie sogn fordred 1 mrk. 4 skl., udlsagt hos Anders Jensens udleg af en 
røe blised studkalf at have disse 1 mrk, 4 skl., :/: 
Herman Koefoed i Svaniche fordred 12 skl., udlagt af nest formelte Anders Jensens udleg 12 skl., :/: 
Anders Jensen i Østermarie sogn fordred for en seis 2 mrk., udlagt en røe blised studkalf for 4 mrk., 
til overs forde udlagte 2 mrk., :/: 
Efter den skifte forretning, ganged efter denne S: Mands for ham afdøde hustru Kirstine 
Andersdaatter den 27 January 1696. tilkommer denne S: Mands børn af Ifareklæderne, nemlig 
sønnen Mons Persen 4 mrk. 13 skl., Sønnen Isak Persen tilkommer 4 mrk. 13 skl., og daatteren 
Seigne Persdaatter 2 mrk. 6½ skl., er 3 Sld., disse 3 Sld., betalis af Hans Laursen i Østermarie 
sogn af den Biug hand svarer til :/: 
For skifted at forwalte 6 mrk., udlagt af en sort røgged Koe disse 6 mrk., :/: 
Skifteskriveren for sin umage med alt hvis som ved skifted bereignis beskrefven, saa og en 1 Sld., 
som fra for end skifte rester som tilsammen 4 Sld., udlagt af en sort røgged Koe 14 mrk., it Lam 2 
mrk.,:/: 
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk. 8 skl., en gl. brun 
Meehr for 2 mrk., :/:  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt en ploug bøsse juhl 
løbere og ringe 1 mrk., af Rugen 1 mrk., en half tønde 3 skl., hos Diderik Wolfsen 10 skl., hos Claus 
Thisen 3 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 76 Sld. 2 mrk.,  
Saaleedis er indted til overs, og til deeling, og videre viste ike arfvingerne efter anfordring af 
skifteforwalteren dette boe til beste at angifve, ike heller angaf sig fleere med videre Gield end 
indført er, af denne S: Mands Ifareklæder beholte den eldste søn Mons Persen en sort fifskaftes 
kioel, af 3 Sld., werdie, og den yngste søn Isak tilkommer en graae wadmels kioel for 4 mrk., it par 
wadmels bopser 1 mrk., it par skin bopser 8 skl.,  og 3 skin i kalk, der ved saa dette skifte sluttis, 
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dette saa at være Paseret Testerer. Paa Høy Edle og Welb: Hr: Oberster Commendant 
og Amptmands wegne   Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Peder P:I: Imedsen, Anders A;I:S: Izaksen.   Laurs Andersen. 

Esper E:P:S: Espersen. Esper Poulsen.  
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Anno 1700 Den 9 January, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Sambt Schifte og Deeling efter Christen Rasmusens Sal: Hustru Marne Pedersdaatter, 
som boede den 9 Jordeiendoms gaard Og der sammesteds døde, beliggende udi Rydskier sogn, 
Imellem denne S: Qvindes  efterlefvende Mand bemelte Christen Rasmusen . Paa eene og paa 
anden side deres sammen auflede børn, som er 3 sønner, hvor af  
 
Dend eldste søn er Peder Christensen sin egen wærge, 
Dend anden søn er Jens Christensen 18 aar gl. 
Dend 3 søn er Rasmus Christensen paa 14 aar gl.  
For dem er faderen self wærge, og forelagt Mor broderen Wefst Pedersen som nu var her tilstede 
at være tilsiuns wærge . 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne,  og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Lars Monsen, og 
Jørgen Hansen ibiden. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Qveg. 
En røe hielmed Koe 5 Sld., endnu En røe hielmed Koe som er mindre for 5 Sld., en røed Koe for 4 
Sld.2 mrk., en brun Koe med it ragt Horn for 5 Sld., en sort grimmed Koe for 5 Sld., it sort Tyrnød 
for 2 Sld., it bleg røe stierned studnød 13 mrk., it røt studnød for 3 Sld., it sort hielmed studnød 3 
Sld., it sort grimmed studnød for 5 mrk. 8 skl., it sort studnød for 6 mrk., it røt Qvigenød 6 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En brun skimled Hest 4 Sld., en soeded Hoppe gammel for 6 mrk., en soed stierned Hoppe for 7 
Sld., en brun snopped, og stierned Hoppe 7 Sld.,  
Faar. Og Lam. 12 Faar á 3 mrk er 9 Sld., 6 Lam á 2 mrk er 3 Sld.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 5 mrk., en ung Gaas 1 mrk., Svin. En hvid Soe 4 mrk., 6 
galt grise á 20 skl er 7 mrk. 8 skl.,  
Kaabber Ware. 
En gl. kaabber kedel paa en half tønde er vegtig til penge 5 Sld. 2 mrk., en metal gryde som er gl. 
vegtig til penge 3 mrk., en liden kaabber kedel er vegtig til penge 1 mrk. 8 skl., en liden mæssing 
kedel for 1 mrk., 
I Østerlenge i Herberghused,  
i nørre seng, en linnen underdynne for 6 mrk., en graae ullen hofveddynne 2 mrk., en sort ullen 
hoveddynne 1 mrk. 8 skl., 2 gl. blaargarns lagen begge for 1 mrk. 8 skl., it flossed sengklæde for 1 
mrk. 8 skl., I den Søndre seng, en graae ullen underdynne 3 mrk. 8 skl., en bolster hofdynne 3 mrk., 
en ullen hvid hofved dynne 1 mrk. 8 skl., 2 blaargarns lagen for 3 mrk., en hvid rye for 2 mrk., it 
sengklæde for 6 mrk., I Wester seng, it sengklæde for 5 mrk., it blaargarns lagen 12 skl.,  
Boehave. 
En arbieds wogn med stier hammel tøm, og halseeler 4 Sld., en ploug med behørig jern 2 Sld., it aar 
med bihl 1 mrk. 4 skl., en harre 1 mrk.,  endnu en harre 8 skl., en gl. opsloed sleede for 1 mrk. 8 
skl., med jern vidier, it øllkar paa 1½ tønde rum 4 mrk., it mindre Car 1 mrk. 8 skl., en saae med 
ørren 1 mrk., en ballig 1 mrk., en gl. fyre ballig 8 skl., 4 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk., en 
sennerps qvern 1 mrk. 8 skl., en stolpenaur 12 skl., 2 smaa nauer á 4 skl er 8 skl.,  
I Krobhused. 
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It deigne trug for 3 mrk., Det utersket Biug som findis her paa boepællen, og nu ike tersked, er sat 
for 3 tønder Biug der imod krævet ambtskriveren 3 tønder laane Biug, som Christen Rasmusen 
lofved ar yde in narura, rester saa som her efter vil anføris leien deraf 3 skep: og en tønde 
Landgielde Biug, Rug som er saaed er 2 tønder 2 skepper er sat for tønde eftersom det for strøe korn 
anføris paa 3 Sld er 6 Sld. 3 mrk., Item it askebord med lugt foed og skoffe for 3 Sld., en 
spoelskaded benkedynne under winduen 6 alen lang og lided fier udi for 1 Sld. 2 mrk., it wefved 
hiønde med skin under 12 skl., it langt gl. hiønde 8 skl., en nye wefved agedynne 1 mrk. 4 skl., it 
lided fyrre bord 2 mrk.,  
Anders Pedersen i Rydskier sogn vedstoed at være skyldig til boet og der udi rette til dato bereigned 
penge 3 Sld. 2 mrk., Herfor er 2 nye wefvede benkedynner til underpandt hver af 3 alen lang som af 
wurderings mændene nu blef efter seeit. Og befantis at være af den werdie som Gielden at naar i 
lovlig tiid. Gielden afbemelte Anders Pedersen blifver betalt, kand pandted erholdis, hvie ike, 
beholder den det her efter udlæggis pandted for sit eged, hvis her, og for dersom nu her i gaarden er 
beholden ufortæred, Saa blef derom afhandled, imellem Faderen børnen, og Mor broderen til 
børnen, saaleedis at det ike skal wurderis, men at forblifve til fælleds Qvægs fremføede, saa og til 
gaardens fremtarf i vaars til ploug foeder. Fanttis og her i boet  en sort grimmed Koe, hvilken ike 
blef taxeret, efter som forhen imellen Christen Rasmusen, børnen, og de vedkommende, og sogne 
Præsten Hr: Hans Anker, er foreened og Accorderet saaleedis, at forde Sogne Præsten, den bemelte 
Koe, skal beholde, og der for af Qvitere den for aar 1699. restende tiende saa og 2 Rd., som Præsten 
for denne S: Qvindis begrafvelse, og lig prædiken er bevilged, hvor paa arfvengerne ike noged 
hafde at anke, eller kiære i nogen maader. 
Summa andrager forskrefne Sterfboeds løsøre middel til penge 118 Sld. 3 mrk.,  
Herforuden befindis Christen Rasmusen at have udi denne 9de gaard, efterskrefne anpartter, nemlig 
først til vedkommende efter retning her udi at indføre befindes af en tolf Samfrenders forretning 
med Forman Peder Jørgensen i Rydskier sogn, datered den 14 November aar 1667, denne 9de 
gaard i Rydskier sogn, er taxered for penge 175 Sld. 3 mrk. 8 skl., Deraf haver Christen Rasmusen 
betalt, til Ødber Hansen i Nyekier sogn, for hvis ham tilkom, paa sin  Hustuis veigne i berørte 
gaard, efter derom deris imellem verende Accordering, og foreening, som videre it kiøbebref, af 6 
july 1670. og der efter ergangne Tings vidnis udvisning, datered Nørre Herrits ting dend 14 Marty 
1684, hvilked opdrager til penge 130 Sld. 1 mrk. 5 skl., Nok har Niels Kortsen af Christen 
Rasmusen bekommed den anpart berørte Samfrender forretning indeholder, Mads Høy i Rydskier 
sogn er tilkiendt udi denne 9de gaard at være berettiged, hvilken andeel Niels Kortsen nu boende i 
Wang, arfvelig paa sin hustruis weigne tilkom som Niels Kortsen nu her paa Sterfboet self 
vedstoed, af Christen Rasmusen at have bekommed, og de paa lofved at gifve Qvitering for 
Summen som er 24 Sld., Nok hafver Christen Rasmusen efter Qvitering betalt til Herrits skriveren 
Lars Mikelsen for Samfrender forretningen at skrive, som Lars Hansen i Rønne paa dommen under 
sin egen haand Testerer 4 Sld. 2 mrk., Nok befindis efter Mons Nielsen i Hyllegaardens i Rydskier 
sogns Qvitering, inden Nørre Herrits ting, den 21 Marty 1684. paa sin myndling Anna Pedersdatter 
wegne, at hafve af Christen Rasmusen bekommed hendis anpart, med rente, og efter hendis Fader, 
og broder, nok efter en Qvitering som Jens Pedersen inden Nørre Herrits ting udgived haver, 
datered den 14 marty 1684. som Christen Rasmusen betalt haver, hans anpart efter sin Fader, og 2 
hans brødre, for resten nemlig, hvis Lars Pedersen, og Poul Rasmusens i Nyeker sogns hustru 
tilkommer, derom findis Poul Rasmusens paa berørte Samfrender dom, egen underskrefne 
Qvitering under dato Hasle den 29 April aar 1684. Saa at Christen Rasmusen, efter forskrefne 
maade berørte 9 gaard, fra arfvingerne indfriet haver, nu befindis efter anmelte Samfrender dom, at 
Lars Pedersen der nu boer i Clemmedsker sogn, er tilkiendt adgangen, eller sæded, udi forskrefne 
9de gaard i Rydskier sogn, og som Lars Pedersen nu er her tilstede paa Sterfboet, saa tilbød Christen 
Rasmusen ham at indløse gaarden for de penge, den som melt, er sat for, og Christen Rasmusen 
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derfor udgifved, derpaa svarede Lars Pedersen, at hand vilde indfri gaarden, efter sætningen, og 
give Christen Rasmusen sine udlagde penge Christen Rasmusen var heldst tilfreds med, at vilde 
have sine udlagte penge for gaarden, derved det herpaa skifted for blef, og anstaar, og gaarden efter 
forde Samfrender dom, til dette boes middel anførris som er 175 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hvis ringe Ifareklæder denne Sahl: Qvindis efterlatte som var af hiemspunden tøy, haver denne 
Sahl: Qvindis efterlatte børn sig imellem deelt, som de efter haanden kand forslide. 
Summa Summarum, andrager dette Sterfboes middel med forskrefne 9de gaards taxt 
in allis til Penge 294 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Herimod blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner og er dertil 
giort udlæg som her efter følger, nemlig  
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin  fortegnelse som 
rester til ambtstuen til 1. may 1698. i alt 14 Rd. 3 mrk. 10 skl., for A. 1698. til 1. may 1699. rester 
med 1 mrk., omkaastning 10 Rd. 2 mrk. 9 skl., for aar 1699. rester smør 2 pund á 6½ skl er 13 skl., 
en koefiering, og en svine fiering 2 Rd., it Faar, en gaas 12 høns 10 mrk., 7 les weed á 18 skl er 7 
mrk. 14 skl., 2 læs Høe 2 Rd., jordebogspenge 4 mrk. 13 skl., ægte, og knegte penge 2 Rd. 1 mrk. 
15 skl., Smør træ penge 15 skl., er 10 Rd. 2 mrk. 6 skl., giør 35 Rd. 2 mrk. 9 skl., derpaa korttis for 
en Koe som er ytt, til mester Simon Holst Balter 4 Rd., rester saa 31 Rd. 2 mrk. 9 skl., nok anførris 
for en tønde landgilde Biug, som skal ydes for A: 1699. 9 mrk., og for 3 skepper leie af berørte 3 
tønder laane Biug á 18 skl er 3 mrk. 6 skl., saaledis blifver restandsen in allis 50 Sld. 15 skl., for 
disse 50 Sld. 15 skl., er formeldelst at bunden desto beder kand holde gaarden ved hefd og magt, 
dyrke jorden, og yde paakommende landgilde, giort indførsel udi borberørte denne 9de gaard i 
Rydskier sogn, indtil de deraf igien betalt vorder. :/: 
Barbro S: Christopher Hansens i Rønne fordred efter afreigning, som arfvingerne vedgik penge 4 
Sld., herfor er udlagt 5 Faar á 3 mrk er 15 mrk., en ung gaas 1 mrk.,:/: 
 Imod  denne S: Qvindis udfart, eller begravelsis bekaastning, blef Christen Rasmusen bevilged til 
sin egen begravelse, udlæg af fællids boe for penge 26 Sld., og udlagt en røe hielmed Koe for 5 
Sld., endnu en røe hielmed Koe som er mindre for 5 Sld., en wogn med behør for 4 Sld., en ploug 
med behør 2 Sld., en brun snopped og stierned Hoppe 7 Sld., en hvid Soe for 1 Sld., 4 gl. Gies á 20 
skl er 5 mrk., it deigne trug 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen bevilged 3 Sld., udlagt af en half tønde kaabber kedel 3 
Sld.,:/:   
Skifteskriveren for sin umage i alt bevilged 5 Sld., udlagt af en half tønde kaabber keder 10 mrk., 5 
Lam for 10 mrk., :/:  
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt en metal gryde for 3 mrk., it Faar for 3 mrk., : 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., udlagt it Lam 2 mrk., 2 galt 
grise 2 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 90 Sld. 3 mrk.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 203 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
deraf tilkommer Faderen den halfvepart, som er penge 101 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Den anden halfvepart deehlis imellem forskrefne denne S: Qvindis 3de sønner er paa enhvers andeel 
33 Sld. 3 mrk. 14 2/3 skl.,  
For Faderen Christen Rasmusens anpart som er 101 Sld. 3 mrk. 12 skl., er til ham udlagt, af den 
9de gard i Rydskier sogn indfrielse penge 62 Sld. 3 mrk. 5 skl., en brun skimled Hest 4 Sld., en gl. 
soeded Hoppe 6 mrk., en soed stierned Hoppe for 7 Sld., en brun Koe med it rogt horn for 5 Sld., en 
sort grimmed Koe 5 Sld., it sort Tyrnød 2 Sld., it bleg røe stierned studnød 3 Sld. 1 mrk., 3 Faar á 3 
mrk er 9 mrk., it aar med bihl 1 mrk. 4 skl., en harre 1 mrk., en dito 8 skl., 2 tønder 2 skep strøe Rug 
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som er saaed for 6 Sld. 3 mrk., af den Gield Anders Pedersen i Rydskier sogn er skyldig helften 
som er 7 mrk., tilovers 5 skl., :/: 
Dend eldste søn Peder Christensen for sin anpart som er 33 Sld. 3 mrk. 14 2/3 skl., er udlagt en 
røed Koe for 4 Sld. 2 mrk., it sort grimmed studnød 5 mrk. 8 skl., it Faar 3 mrk., 2 galt grise 2 mrk. 
8 skl., en liden kaabber kedel 1 mrk. 8 skl., i nørre seng i herberghused, en linnen ofverdynne 6 
mrk., af den 9 gaard indfrielse penge 20 Sld. 3 mrk. 12 skl., i bemelte seng, en graae ullen 
hoveddynne 2 Sld., en sort ullen hoveddynne 1 mrk. 8 skl., 2 gl. blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it 
flosed sengklæde 1 mrk. 8 skl., it aske bord med lugt foed i stuen er sat for 3 Sld., deraf 7 mrk., hos 
bemelte Anders Pedersen 3 mrk., til overs 13 1/3 skl., :/: 
Den anden søn Jens Christensen for sin anpart som er 33 Sld. 3 mrk. 14 2/3 skl., er udlagt af den 
9 gaard indfrielse penge 20 Sld. 3 mrk. 12 skl., it røt studnød for 3 Sld., it sort studnød 6 mrk., en 
galt gris 1 mrk. 4 skl., i søndre seng i herberghused, en graae ullen underdynne 3 mrk. 8 skl., en 
ullen hvid hofveddynne 1 mrk. 4 skl., 2 blaargarns lagen 3 mrk., it Faar for 3 mrk., en opskoed 
sleede med jern vidier 1 mrk. 8 skl., it øllkar paa 1½ tønde rum 4 mrk., af det forde bord i stuen at 
have 5 mrk., 4 straabonds tønder 1 mrk., en sinnerps qvern 1 mrk. 8 skl., en stolpe naur 12 skl., 2 
mindre naur 8 skl., i wester seng it sengklæde 5 mrk., ved wurderings mændenes udllæg 8 skl., hos 
bemelte Anders Pedersen 2 mrk., hos broderen Per Christensens udlæg 6 2/3 skl., :/: 
Dend yngste søn Rasmus Christensen for sin anpart som er 33 Sld. 3 mrk. 14 2/3 skl., er udlagt 
af den 9 gaard indfrielse penge 20 Sld. 3 mrk. 12 skl., it sort hielmed studnød for 3 Sld., it røt 
Qvigenød for 6 mrk., en galt gris 1 mrk. 4 skl., en liden mæssing kedel 1 mrk., I Søndre seng i 
herberghused, en hud ry for 2 mrk., it sengklæde for 6 mrk., i wester seng it blaargarns lagen for 12 
skl., it lided øllkar for 1 mrk. 8 skl., en saae med ørren 1 mrk., en ballig 1 mrk., en gl. fyre ballig 8 
skl., en spoelskaded benkedynne under winduen i stuen 6 alen lang med lided fier udi for 6 mrk.l, it 
wefved hiønde med skin under 12 skl., it gl. langt hiønde 8 skl., en nye wefved agedynne 1 mrk. 4 
skl., it Faar for 3 mrk., en bolster hofveddynne 3 mrk., it lided fyre bord i stuen 2 mrk., ved 
Faderens laad 5 skl., hos broderen Per Christensen 5 2/3 skl., nok tilkommer hos bemelte Anders 
Pedersen i Rydsker sogn 2 mrk., :/: 
Efter at saaledis var skifted og deehled, og til en hver udlagt blef Christen Rasmusen, børnen, og 
tilsiuns wærgen af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere som dette Sterfboe kunde til bæste 
anførris, hvor til de svarede, at den ej hafde meere var bevist, end angifved er, og forskrefved staar, 
ike heller angaf sig fleere, med videre Gields fordringer, end foran findis indført, hvor ved saa dette 
skifte sluttis, dette saa at være tilganged, og Passeret Testerer. Paa Høy Edle og Welb: 
Oberster Commendant og Amptmand Hr: Waldemar Reets wegne  Hans Jensen. 
H: Brugman. Christen C:R;S: Rasmusen.  Wefst Pedersen. 
 Per P:C:S: Christensen.  Jens J:C:S: Christensen. 
 Laurs Mogensen.  Jørgen J:H:S: Hansen. 
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Anno 1700 Den 11 January, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Sambt Schifte og Deeling efter  Jens Jensens Sahl: hustru Kirstine Olsdaatter, som boede 
og døde paa den 7 Steel i Arnager udi Nyelaurskier sogn, Imellem denne S: Qvindis  efterladte 
Mand bemelte  Jens Jensen, Paa eene og paa anden side deris sammen auflede børn som er en søn 
og 2 døttre, hvor af  
 
Sønnen er Jens Jensen paa 5 aar gl. 
Dend eldste daatter Birgite Jensdaatter 12 aar gl.. 
Dend yngste daatter Kirstine Jensdaatter 6 aar gl.  
For dem er faderen Jens Jensen self wærge, og forelagt moder broderen Anders Olsen i bemelte 
Arnager at være tilsiunswærge. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og 
Amptmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne, og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd Morten Olsen, og Peder Andersen i 
bemelte Nyelaursker sogn. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
En mørk brun Hoppe for 7 Sld., en gl. sort brun Hest for 3 Sld., en sort hielmed Koe 6 Sld., en hvid 
Soe for 3 mrk., en gl. wogn med en jern klou vidier 4 mrk., en gl. opskod sleede med træ vidier 8 
skl., en ploug med it skær bøsse, løbere, og lænke 4 mrk., it par Høestier 12 skl., en liden ballig 12 
skl., it lided svine trug 4 skl., en gl. hugge stok 2 skl., en hakelse kiste med staal uden knif 1 mrk. 8 
skl., 2 gl. kister á 8 skl er 1 mrk., en stand tønde 12 skl., en kiste i stuen uden laas 1 mrk., it 
wraaeskab med en laas for 2 mrk., og saa som befindes dette huus hvor skifted er holdt tilfore har 
væred gadehuus og nu er stufve huus til ladelengen som er Steel huus, saa paa det en hver, som i 
gade huused, saavelsom i steellen er noged berettiged, kand skee ret, er nu af byen opmelt 2de 
mænd, som tillige med bemelte wurderings mændene kand taxere baade gadehuused, saavelsom 
Steelen, og dessen tilhørende, nemlig, Hans Jørgensen, og Berrild Rasmusen af Arnager, hvilke 
forelæggis at taxere forde som de agter at forsvare, Saa haver de sat gadehuused, som er 10 
stolperum, deraf er it stolperum Krobhus i den wester ende, 2 stolperum stue hvis, it stolperum 
forstue, og der udi fyrsted Steerhuus it stolperum, it stolperum nest op til Steerhused, med it lided 
cammer udi, saa og 4 stolperum som er ladehuus, med den plads bemelte huus staar paa saa og huus 
derudi jord og nagelfast findes, Saavelsom og en kaalhave, Sønden der for, naaer til en liden olm, 
som staar i bemelte have og gaardspladsen, som gaar i øster til steen gierded, det til sammen er sat 
for 15 Sld., Nu findes forde huuse, og plads efter Jens Jensens Fader S: Jens Hansen at være opført 
for 30 Sld., Hvoraf en hver arfving, saavelsom berørte S: Mands efterlatte hustru at hafve væred 
tillagt, hvor af de sin anpart af boet her efter er tillagt som den fordred haver, dernest er taxered, en 
sædis Lyke Biug jord, bekommed i forige tider af Lars Graae, med en plads som it huus hat staaet 
paa nu sat for penge 19 Sld., nok anføris til dette boe, den 7 Steel med sin eiendom, som efter otte 
mænds skrifvelse, og sætning, opdrager til penge 23 Sld. 12 skl., deraf tilkommer Jens Jensen for 
sin part 8 Sld. 4 4/5 skl., samme sætning er datered den 26 Oktober 1693. nok haver Jens Jensen 
betalt til Lars Rasmusen, som hand nu self ved stoed at have bekommed paa sin hustruis wegne 4 
Sld. 2 skl., Nok vedstoed Lars Rasmusen at have bekommed sin mynling Kirstine Truidsdaatters 
anpart af berørte Steehl som er 5 mrk. 6 skl., det øfrige af berørte Steels taxt efter des indhold 
tilkommer søsteren Geirtrud, og de 2de søstrer børn Karne og Birgite, som derved for bliver, og 
Jens Jensen svarer til, efter berørte taxtis indhold. 
Summa andrager dette boes middel til penge 59 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
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Nok tilkommer Jens Jensen af berørte Steel for taxtens bekostning paa Steelen 3 Sld.,  
blifver saa boets middel 62 Sld. 1 mrk. 6 skl., 
Derimod blef angifven efterskrefne Gield, og der til giort udlæg som følger. 
Kongl: may: ambtskriver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, fordred som rester til ambtstuen af 
forde 7 Steel, for A: 1698. 13 mrk. 4 skl., for A: 1699. med Rug ½ tønde rester 3 Sld. 4 skl., er 6 
Sld. 1 mrk. 8 skl., her for er giort indførsel i forde 7 Steel i Arnager for 6 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/: 
Landsproust Hr: Jens Morssing Sognepræst i Nyelaursker sogn fordred self her paa Sterfboet, som 
Jens Jensen efter afreigning vedgik penge 16 Sld., derfor udlagt en mørk brun Hoppe for 7 Sld., for 
resten 9 Sld., er giort indførsel i forde 7 Steel i Arnager. :/: 
Peder Nielsen Skomager i Rønne fordred 1 mrk., udlagt en kiste i stuen for 1 mrk., :/: 
Rasmus Aritsen i Rønne fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 kister i Krobhused for 1 mrk., it svine trug 4 
skl., :/:    
Mortten Jensen i Rønne fordred efter sin sedel penge 1 mrk. 8 skl., udlagt it par Høestier for 12 skl., 
en stand tønde for 12 skl., :/: 
Hans Jensen i Tinhfougede gaarden i Nyelaursker sogn, paa sin mynling Giertrud Jensdaatters 
wegne fordred som mynlingen tilkommer efter sin S: Fader Jens Hansen af løsøre som efter 
skiftebrefved, datered den 28 November 1678. er 8 Sld. 2 skl., der paa er til afkortning for it bord, 
da sat for 10 mrk., nu efterseeit, og i ligepris af wurderings mændene sat, og her paa afkorted, og i 
Jens Jens stue staaende for 10 mrk., resten 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., som Jens Jensen nu self sagde at 
svare til, skal her af boet udlæggis nok tilkommer hende som bemelte wærge haver anammed for en 
Koe imod sine søstres hiemgift 4 Sld., Nok tilkommer hende efter sin S: Moder i arf af løsøre 6 Sld. 
1 mrk. 4 skl., som og her af boet udlæggis skal, er saa dette som her af boet udlæggis 11 Sld. 3 mrk. 
6 skl., wærgen Hans Jensen sagde at have betalt til mynlingen som hun self vedgik 7 Sld. 2 mrk., 
der paa korttis for berørte Koe 4 Sld., og som mynling har lært at wefve, for obenmelte 7 Sld. 2 
mrk., saa faar den nu til satte wærge af udlægged her til betale Hans Jensen resten, som er 14 mrk.,  
Saa er nu broderen Jens Jensen for bemelte mynling til wærge amordned og for Summen udlagt udi 
forde gadehuus der nu er taxered for disse 11 Sld. 3 mrk. 6 skl., :/: 
Sogne Deignen Mons Jensen fordred 3 mrk., udlagt en wogn med en klou vidier for 4 mrk., til overs 
1 mrk., :/:    
Mortten Olsen Nyelaursker sogn fordred 1 mrk., udlagt af en hvid Soe 1 mrk., :/: 
Anders HansenSkaanning i Arnager forderd 3 mrk. 8 skl., udlagt en ploug med behør dog uden knif 
for 4 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Hans Jensen i Nyelaursker sogn fordred 1 mrk. 4 skl., nok 3 skl., udlagt af ploven 8 skl., af wognen 
15 skl., :/:    
Rasmus Rasmusen i Rønne fordred 2 Sld., indført derfor i gadehuuded :/: 
Anders Jacobsen i Rønne fordred 3 mrk., derfor indført derfor i gadehuuded :/: 
Jørgen Smid i Rønne fordred 12 skl., udlagt og indført derfor i gadehuuded for 12 skl., :/: 
Hans Sigvartsen i Rønne fordred og der paa berørte Koe til underpandt for 3 Sld., udlagt af en sort 
hielmed Koe disse 3 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 4 mrk., udlagt af forde Koe 4 mrk., :/: 
Skifteskriveren for sin umage i alt bevilged 9 mrk., udlagt af forde Koe 8 mrk., af gadehuused 14 
skl., en hakestok for 2 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage 3 mrk., udlagt af en hvid Soe 2 mrk., af en hakelse kiste 1 
mrk., :/:  
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it wraae skab for 2 mrk., af  en hakelse kiste 8 
skl., en slede for 8 skl., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Jens Jensen bevilged 6 Sld., udlagt 
en sort brun Hest for 3 Sld., af Graae Lyken 3 Sld., :/:  
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Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 54 Sld. 5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 8 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Deraf tilkommer Faderen den halfvepart som er 4 Sld. 8½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Qvindes børn som er. En søn og 2 døttre, 
er deraf en broderlaad 8 mrk. 4 skl., og en søsterlaad 4 mrl. 2 skl.,  
For Faderens anpart 4 Sld. 8 skl., er udlagt af forde den 7 Steel at have 4 mrk. 5 skl., af graae lyken 
at have 11 mrk., 7 skl., en ballig for 12 skl., :/: 
Børnen for deris anparter er giort indførsel i forde graae Steklen, som faderen dem svarer. 
Videre befindes udi formelte Skiftebref efter S: Jens Hansen, at hans afdøde daatter Kirstine efter 
lefvende 3 børn af løsøre er tilfalden 8 Sld. 2 mrk., deraf Lars Rasmusen paa sin mynling Kirstens 
wegne har bekommed af Jens Jensen hendes andeel, rester saa de 2de søster døttres anparter som er 
til hver 10 mrk. 11 skl., nok haver bemelte børn arfved efter deris Mor Moder Birgite Jens Hansen 
6 Sld. 1 mrk. 4 skl., hvor af Lars Rasmusen har bekommed sin mynling Kirstine Truedsdaatters 
anpart rester saa igien de forde 2de børns parter nemlig Karne, og Birgite Truedsdøttre, tilkommer 
hver 2 Sld. 6 2/3 skl., og som afgangne Jens Smid var wærge for Karne, og ingen siden for hende 
igien er til wærge anordnet, og Mor broderen Jens Jensen er wærge for Birgite, saa efter di berørte 
deris arfveparter hos Jensen er bestaaende endnu at reste, saa er hand og nu igen tilordnet at wærge 
for søsteren Karne Truedsdaatter, og lofved Jens Jensen at naar disse 2de døttre, som er nu 
udenlands, igien kommer hertil landet, og er mrgtig forde arf at annamme, saa vil Jens Jensen den 
der til svarer, denne S: Qvindes Ifareklæder, beretted arfvingerne at være bort solt i hendis siugdom, 
og efter fordring af skifteforwalteren, hafde de vedkommende ike meere til Sterfboeds bæste at 
angive, ike heller angaf sig flere med videre Gields fordringer, en foran findes indført dette skifte 
derved er slutted. Hvilked saa sy være Passeret, des til vidnes byerd under vore hender og Signeter 
Actum Ut Supra. Paa Høy Edle og Welb: Hr: Oberster Commendant og Amptmand Hr: Waldemar 
Reets wegne  Hans Jensen. H: Brugmen.         Jens J:J:S: Jensen. 
Anders A:O:S: Olsen.  Morten Olsen. Peder P:A: Andersen. 
Lars L:R:S: Rasmusen.  Hans Jørgensen. Berrild B:R: Rasmusen. 
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Anno 1700 Den 15 January, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Sambt Schifte og Deehling efter afgangne  Jep Andersens S: hustru Doretea Laurids 
daatter,  som boede og døde paa den 3de Jordeiendoms gaard  beliggende udi Østerlaursker sogn. 
Imellem denne S: Qvindes efterlefvende børn, som er 3 sønner, hvoraf  
 
Dend eldste er Thomas Thomasen Munk nu paa 7de aar gl. for ham er forhen efter faderen til 
wærge anordnet fader broderen Hans Munk i Østerlaursker sogn, og som hand ike nu kand være 
wederheftig, denne arfvepart at imodtage, saa er da den anden mynlings fader broder Ollof Munk i 
bemelte Østerlaursker sogn tilordnet at wærge, og imodtage hvis mynlingen her udi kand arfveligen 
tilfalde. 
Den anden søn er Anders Ibsen nu 3. aar gl. for ham er efterfaderen til wærge anordnet fader 
broderen Peder Andersen boende i Aakier sogn, efter faderen til werge anordner, som nu derved 
forblifver. 
Dend yngste søn er Jep Ibsen nu paa 7 ugger gl., for ham er og efter faderen til wærge anordnet, 
Mor broderen Jacob Larsen i berørte Østerlaursker sogn, og nu derved forblifver. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen i Rønne og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Jep Hansen, og Jens Monsen i 
bemelte Østerlaursker sogn, Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Først er wurdered, hvis denne S: Qvinde haver siden sin S: Mands dødelig afgang og ellers da 
skifted holdis til adtskelige bekostninger, er bevilged, og for hver ved, hvilked er efterskrefne, en 
bleg hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en gl. sort hielmed Koe for 14 mrk., en blak hielmed Qvige 4 
Sld.,   
Biuged som er i laden endnu i behold er sat foruden terskeløn, og kaast for 11 tønder, tønden er sat 
for 10 mrk., er 27 Sld. 2 mrk., Hauren i laden, er sat foruden terske løn og kaast for 12 tønder, 
tønden er sat for 3 mrk, 8 skl., er penge 10 Sld. 2 mrk., Hvad foered angaar, da er derom imellem de  
Umyndiges wærger herpaa Sterfboet aftalt, at til mynlingenis tillagte og felleds Qvæg og Bæsters 
føede, og fremtarf, tilligemed hvis lided Høe, som endnu er til bæste, skal forblifve, og saaleedis 
kommer det ej videre dette Sterfboe til bæste,  
Nok findis udi herberg huuset følgende i Wester seng, en bolster overdynne for 5 Sld., en linnen 
overdynne for 1 Sld., en linnen hoveddynne 1 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., en pude med lin vor 
3 mrk., en pudestop 8 skl., it syed hiønde 2 mrk., it spoellskaded hiønde vor 8 skl., it gl. bruegarns 
lagen 1 mrk., endnu it syed hiønde vor 3 mrk.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder er efterskrefne, it grønt florreds snørlif, med 2 forgylte Sølf hager, og 
9 par Sølf maller udi, er tilsammen sat for 4 skl., en røe klædis foreskiorte 4 mrk., en sort fifskaftes 
trøye 2 mrk., en sort klædis trøye 10 mrk., en nye silke hufve 2 Sld., en anden sort hue af klæde, 
med pude paa 4 mrk., en sort klædis slag hue 1 mrk., it blaat fifskaftes skiørt for 7 mrk., it sort polle 
mettis skiørt for 7 Sld., en sort fifskaftes mands kioel for 6 mrk., Item en graae wadmels kioel 4 
mrk., nok it røt wadmels skiørt 3 mrk., en benkedynne i stuen 6 mands sæde for 6 mrk., en syed 
benkedynne 2 alen lang  2 mrk., en nye ege kiste med laas for 10 mrk., 
 I Holsengen i stuen, en blaae ranned overdynne 4 mrk., en linnen underdynne 3 mrk., en ullen 
ranned hofveddynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen 5 mrk., en 
pude med vor 1 mrk. 8 skl.,  
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I Nørre Cammer. En laage bøtte af fyre 8 skl., it madskab med en laas for 8 mrk., en borddug i 
Kraagen 2 mrk., en borddud som er ranned 1 mrk. 8 skl., en liden borddug 8 skl., it gl. Thin fad 2 
mrk., en øl hald tønde 1 mrk., en øl fiering for 8 skl., it fem fierings fad med Rugmeehl 7 Sld., en 
tønde med rug meehl udi for 5 Sld., 4 skepper Biug i en sek for 2 Sld., 3 skepper Haure for 2 mrk., 
en kaabber kedel paa en stoer kitte, er vegtig for 7 mrk., en karm fadding for 10 mrk., paa Øster 
tilled nogen weftømmer for 3 mrk., 
Paa huus tilled, 2 smaa naur for 12 skl., en spinrok for 2 mrk., en gl. trengsel for 8 skl., it drette 
reeb for 4 skl., it tuer reeb 8 skl., 2 forreeb 4 skl., it stude aag med ringe, og lenke 12 skl., en 
ddeigne trug 1 mrk., 
 I Drengehuused. En linnen underdynne 1 mrk., en ullen sengedynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns 
lagen 1 mrk.,  
 I Huggehused. En hammel haldeeler ringe, og tøm for 12 skl., en gl. hammel og reeb 8 skl., 
 Strøe Rugen som er saaed er 1 4/5 tønde, er tilsammen sat for penge 6 Sld. 3 mrk., forblifver  
afgrøden deraf forblifver til paakommende aars gaardens afgift, arfvingerne angaf at Sterfboet er til 
bædte hos Mads Koefoed Poulsen i Svaniche, paa it par stude, at reste penge 8 Sld., fantis en 
Sølfskee, hvor paa findis de bogstaver, jeg ved indted til Salighed uden kaars fæste Jese Christe 
H:A:S: 1654. nu er taxered efter vegten for 9 mrk.,  
Efter det skiftebref ganged efter denne S: Qvindes for hende ved døden afgangne mand Jep 
Andersen datered den 10 Oktober. 1699. befindes videre denne S:Qvinde at være tillagt, og 
berettiged efterskrefne nemlig.Imod sin S: Mands udfart 25 Sld., hvilked tillige med alt hvis Enken 
er tillagt for sin anpart, arfvingernes wærger nøydis med, og var tilfreds med den taxt som i berørte 
skifteforretning, det er sat for, og er der for udlagt, en brun gilled Hest for 7 Sld., en graae Hest for 
8 Sld., en blak hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en ung sort hielmed Koe 5 Sld., en gl. fyre kiste med laas 
2 mrk., nok blef Enken bevilged, og tillagt, til den bekostning hun til sit sidste barns fødelse, skulle 
udgifve penge 3 Sld., og er derfor udlagt it brunt galt Svin sat paa den tid for 4 mrk., hvilken nu ike 
findis, mens i steden er at anføre it Faar for 3 mrk., og kort er Bertel Jensen i Østerlaursker sogn  
paa de dekler, hand til ligkisten til denne S: Qvinde har tilladt, isteden for resten af galten 1 mrk., 
som derved er bevilged at forblifve, en wogn med en stie for 2 Sld., nok indløste Enken fra 
skiftebetienterne, som nu er i behold, og anføris, en bleg hielmed stud for 7 Sld., og til stempled 
papir udlagt, it Faar for 3 mrk., den stud som skifteskriveren i forrige skifte er tillagt, og taxered, 
nemlig en sort stud er sat for18 mrk.,  
Bekom Præsten efter arfvingernis wærgers beretning, for denne S: Qvindis lig begengelse, for 
Enkens hofved lad som er 74 Sld. 1 mrk. 3½ skl., er hende tillagt efterskrefne, en sort brun hielmed 
Hoppe for 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 3 mrk., en brun Soe 3 mrk., 2 brun 
beltede Grise 1 mrk. 8 skl., 3 gl. Gies med Gaasen 3 mrk. 12 skl., en gl. fierings kaabber kedel, vog 
8 skaalpund á 1 mrk er 8 mrk., en gl. mæssing kedel 2 mrk., af en brendevins pande der er taxered 
for 16 Sld., er her til udlagt for uden 6 slette mrk., som den yngste søn Jep Ibsen derudi er udlagt 
efter sin fader og her til udlagt 14 Sld. 2 mrk., en wogn med stier hammel tøm og halseeler for 10 
mrk., af den 3 gaard i Østerlaursker sogns indfrielse penge er her til udlagt at hafve 27 Sld. 3 skl., 
en harre 2 mrk., en ploug med behørig jern juhl og ringe 6 mrk., it par Høestier 1 mrk., it wogn for 
ree, da sat for 1 mrk. 8 skl., og er istende for it wogn ree i en af forde wogne, som er laant, og der 
for nu ej sættis, 2 aar med bihl paa 1 mrk., 2 seiser med bom og ringe for 1 mrk., en jern tyfve for 8 
skl., en nye wefved benkedynne for bordenden i stuen for 2 mrk., fattis 4 skl., som er af anded 
udlæg, som nu ike kand anføris, en under wogn til en karm fadding, og en karm fadding med som 
før er sat nu under wognen sat for 14 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 247 Sld. 11 skl.,  
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Her imod blef angifven efterskrefne  Gield, og Prætensioner og er der til giort udlæg, 
som her efter følger. 
Rester efter Sterfboets vedkommendis beretning til Ambtstuen, for Aar 1699. Bogclarrings penge ( 
Sld., udlagt hos Mads Koefoed Poulsen i Svaniche forde 8 Sld., :/: 
Anna Anders Nielsen fordred for sin umage i Sterfboet, som wærgerne vedgik, en tønde Biug som 
her udi er anført for 10 mrk., nok for en wogn, som er opslit, af hendis søn, denne S: Qvindis mand 
Jep Andersen, ansat for 2 Sld., Item laante penge 2 mrk., nok fordred penge 7 mrk., er 6 Sld. 3 mrk., 
derfor udlagt en tønde Biug for 10 mrk., en wogn med en stie 8 mrk., en gl. mæssing kedel 2 mrk., 
en kaabber kedel paa en stoer kitte er til  7 mrk., vegtig:/: 
Jacob Laursen i Østerlaursker sogn fordred laante penge til adtskellige denne S: Qvindis 
bekaastninger penge 7 Sld. 12 skl., udlagt en blak hielmed Qvige 4 Sld., it madskab med en laas 8 
mrk., it Thin fad 2 mrk., it syed hiønde 2 mrk., it stude aag med ringe, og lenke for12 skl.,:/: 
Gunner Reinholtsen i Østerlaursker sogn fordred tienesteløn 9 mrk., udlagt i drenge hused, en 
linnen underdynne 1 mrk., en ullen sengedynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk., en spinrok 
for 2 mrk., en fyrre laage bøtte 8 skl., en brun Soe for 3 mrk., :/: 
Niels Ollufsen i Østerlaursker sogn fordred arbieds løn resterende naar korttis, hvis derpaa er betalt 
penge 4 mrk. 12 skl., udlagt it Faar 3 mrk., 2 smaa naur 12 skl., it deignetrug for 1 mrk., :/: 
Jens Ibsen Smid i Gudhiem fordred arbiedsløn 1 mrk., udlagt en gl trengsel 8 skl., it tver reeb for 8 
skl., :/:  
Hellis Mefvesen i Østerlaursker sogn for skade Gield fordred 3 skep: Haure 2 mrk. 4 skl., udlagt af 
it røt wadmels skiørt disse 2 mrk. 4 skl., :/: 
Elsebeth Andersdaatter i Østerlaursker sogn fordred som er forslit paa en sengedynne som 
bevilgedis 3 mrk., udlagt 3 Skep: Haure er sat for 2 mrk., en øll halftønde for 1 mrk., :/: 
Anders Pedersen i Østerlarsker sogn lod fordre for it handklæde, som her til boet er laant, og er bort 
staalen penge 5 mrk., udlagt i Holsengen i stuen it bruegarns lagen for 5 mrk., :/: 
Hans Munk i Østerlaursker sogn, paa sin mynling Thomas Munks weigne fordred som hos hans 
moder denne S: Qvinde af hans fæderne arf er bestaaende 2 Sld. 11 skl., udlagt 3 Faar a 3 mrk er 9 
mrk., tilovers 5 skl., :/: 
Olluf Munk ibiden fordred arbiedsløn 1 mrk., udlagt en sort klædis slag hufve for 1 mrk., :/: 
Bertel Jensen i Østerlaursker sogn fordred for Høste arbieds penge 4 mrk., udlagt en sort klædis 
hufve med en pude 4 mrk.,  
Jens Ibsen tienestedreng tilkommer af sin resterende tienesteløn til nest kommende paaske, 
eftersom  hand skal have sin opwartning ved felleds arfvingers Qvægs føede, for it par lærrets 
bopser 2 mrk. 8 skl., en halsklud 1 mrk., er 3 mrk. 8 skl., udlagt, af en sort fifskaftes kioel er sat for 
6 mrk., deraf udlagt disse 3 mrk. 8 skl., :/: 
Peder Morttensen en tieneste pag, rester til løn til nest kommende paaske, for en halsklud 1 mrk., 
udlagt af fifskaftes kioelen de 8 skl., en jern tyve for 8 Sld., :/: 
Saa blef imellem wærgerne afhandled, og Accorderet at værgen Jacob Larsen for det yngste barn 
Jep Ibsen, som nu ikun er paa 7de uger gl. skal nyde til opforstring, for dette første aar 12 Sld., Det 
anded aar 6 Sld., det 3 aar 4 Sæld., og saa de 4 sidste aar, indtil hand opnaar de 7 aar, at hand under 
sin moders Phlegning skulle have væred, efter loven kand opnaa, hvor med wærgen Jacob Larsen 
nøyedes, og de andre wærger vare tilfreds med, er tilsammen penge 34 Sld., hvor for er udlagt, en 
blak hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en bloster ofverdynne i wester seng i Herberghused for 5 Sld., 
en linnen hoved dynne 1 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., en pude med lin vor 3 mrk., en pude stop 
for 8 skl., it grønt floreds snørlif med 2 forgylte Sølf hage, og 9 par Sølf maller udi, er tilsammen 
sat for 4 Sld., it sort pollemettis skiørt for 7 Sld., en graae Hest for 8 Sld., en tønde Biug 10 mrk., 2 
Lam á 1 mrk. 12 skl., er 3 mrk. 8 skl., 3 gl.Gies 3 mrk. 12 skl., er 43 Sld. 1 mrk. 12 skl.,   her af 
tilovers 1 mrk. 12 skl., :/; 
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Den anden søn Anders Ibsen som Far broderen Peder Andersen i Aakier sogn er wærge for, der 
nu ikun er 3 aar gl. er of saa efter forskrefne maade, bevilged til forsterløn, for de resterende 4 aar, 
at hand skulle væred under sin moders Phlegning, aarlig 3 Sld., er 12 Sld., hvor for er udlagt, en 
bleg hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., it fem fierings fad, med Rugmeehl udi for 7 Sld., af Geisene  
ved Jacob Lars mynlings udlag 1 mrk. 12 skl., 2 for reeb for 4 skl., :/: 
Sen tredje søn Thomas Thomasen Munk  der nu ikun er noged paa 7de aar gl. hammen er i det 7 
aar bevilged efterskrefne maade at nyede til førsterløn, som den nu tilsatte wærge Olluf Munk Hans 
Fader broder annammer tillige med barned, udlæg for 3 sld., og tillagt en sort hielmed Koe for 3 
Sld. 2 mrk., til overs 2 mrk., :/: 
Thomme Imedsen i Svaniche lod fordre til leie af it klæde ofver liget at bruge 1 mrk., udlagt it :/: 
spolskaded hiøndes vor for 8 skl., en øll fiering 8 skl., :/: 
Peder Skomagers hustru i Gudhiem fordrer Syeløn 12 skl., udlagt en hammel halseeler ringe, og 
tøm for 12 skl., :/: 
For skifted at forwalte bevilged arfvingernis wærger 4 Sld., skifteskriveren for denne forretnings 
umage i alt bevilged 6 Sld., stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt en tønde med Rug 
meehl for 5 Sld.,  4 skepper Biug i en sek for 2 Sld., en linnen underdynne 4 mrk., it gl. bruegarns 
lagen 1 mrk., af it røt wadmels skiørt 12 skl., en pude med vor 1 mrk. 8 skl., en graae wadmels kioel 
4 mrk., en gl. fierings kedel 8 mrk., her af  til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., Jep Hansen tillagt af en sort 
fifskaftes kioel 2 mrk., Jens Monsen tillagt en brun galt for 3 mrk., til overs 1 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 94 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deeling penge 162 Sld. 2 mrk.,  
Hvilked deelis imellem forskrefne denne S: Qvindis efterlefvende børn, som er 3 Sønner, og er paa 
enhver søns anpart penge 50 Sld. 3 mrk. 5 1/3 skl., for 
Dend eldste søn Thomas Thomasen Munks anpart som Fader Broderen Olluf Munk i 
Østerlaursker sogn er wærge for som er 50 Sld. 3 mrk. 5 skl., er udlagt ved forige sit udlæg for 
forsterlønnen er til ofvers, som her til er udlagt de 2 mrk., hos Jens Mons udlæg 1 mrk., 3 tønder 
Biug á 10 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 4 tønder Haure á 3 mrk. 8 skl er 14 mrk., af den 3 gaard i 
Østerlaursker sogns indfrielse penge, er her til udlagt 9 Sld. 1 skl., en bleg hielmedstud for 7 Sld., 
en Sølfskee, hvor paa findes de bogstaver, ieg veed indted til Salighed uden kaars feste Jesu Christi  
H:A:S: 1654. nu taxered efter vegten for 9 mrk., en brun gilled Hest 7 Sld., en ung sort hielmed Koe 
for 5 Sld., it blaat fifskaftes skiørt 7 mrk., en sort fifskaftes trøye 2 mrk., en benkedynne i stuen 6 
mands sæde for 6 mrk., en wogn med stier hammel tøm, og halseeler for 10 mrk., en fyre kiste med 
laas 2 mrk., i Holsengen i stuen, en blaae ranned overdynne 4 mrk., en linnen underdynne 3 mrk., 2 
aar med bihl paa 1 mrk., it drette reeb 4 skl., :/: 
Dend anden søn Anders Ibsen som Fader Broderen Peder Andersen i Aakier sogn, er wærge for, 
hans anpart som er 50 Sld. 3 mrk. 5 skl., der for er udlagt 3 tønder Biug á 10 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 4 
tønder Haure á 3 mrk. 8 skl., er 14 mrk., af den 3 gaard i Østerlaursker sogn, indfrielse penge er her 
til udlagt 9 skl., en ung brun hielmed Hoppe med it hvidt laar 6 Sld., en sort klædis trøye 10 mrk., 
en nye Silkehufve for 2 Sld., en syed benkedynne 1 alen lang 2 mrk., en nye Egekiste med Laas fore 
for 10 mrk., i Holsengen en ullen sort ranned hofved dynne 1 mrk. 8 skl., it blaaegarns lagen 1 mrk. 
8 skl., en borddug i Kraager 2 mrk., 1 4/ 5 tønde strøe Rug som er saaed, er sat for 6 Sld., 3 mrk., en 
ung sort hielmed Koe med 3 hvide fødder for 4 Sld. 2 mrk., it Faar 3 mrk., en ploug med behørig 
Jern , og ringe for 6 mrk., noged wef tømmer paa tilled for 3 mrk., en hammel og reeb 8 skl., 2 brun 
beltede grise for 1 mrk. 8 skl., it par Høestier 1 mrk., 2 seiser med bom, og ringe 1 mrk., en nye 
wefved benkedynne for bordenden i stuen for 2 mrk., af en graae wadmels kioel 1 mrk. 4 skl.,:/: 
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Dend yngste søn Jep Ibsen som Jacob Larsen hans Moder Broder i Østerlaursker sogn er wærge 
for hans anpart er 50 Sld. 3 mrk. 5 skl., der for er udlagt 3 tønder Biug á 10 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 4 
tønder Haure á 3 mrk. 8 skl., er 14 mrk., af den 3 gaard i Østerlaursker sogn, indfrielse penge er her 
til udlagt 9 skl. 1 skl., it syed hiøndes vor 3 mrk., en røed fore skiorte 4 mrk., en ranned bord dug 1 
mrk. 8 skl., en liden bord dug 8 skl., en karm fadding, og under wogn for 6 Sld., en sort brun 
hielmed Hoppe 6 Sld., af en brendevins pande som er sat for 16 Sld., deraf 14 Sld. 2 mrk., 2 Røede 
Qvige kalfve 6 mrk., en harre for 2 mrk., hos Hans Munks udlæg de 4 skl., :/: 
Til det sidste blef alle Sterfboets wærger, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette 
boes middel at angifve, hvor til de svarede, at de ej viste meere at angifve, end forskrefved staar, ike 
heller angaf sig fleere, med videre Gield, eller Prætensioner, end anført er hvor ved saa dette skifte 
sluttis, dette saa at være tilganged og Passeret Testerer, Paa Høy Edle og Welb: Hr: Oberster 
Commendant Hans Jensen.     Henrik Brugman.        Olluf O:M:M: Monsen Munk, 
Peder P:A:S: Andersen,         Jacob J:L:S: Larsen.      Jep Hansen.  Jens Monsen. 
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Anno 1700 Den 16 January, Er holden  Registering og Wurdering, efter Sal: Peder Haagensen, 
som boede og døde paa den 25 Kongens gaard i Østerlaursker sogn, og var paa Enkens Arine 
Jensdaatters wegne Laugwærge, efter hendis begiering anordnet, Truid Jensen hendis broder 
boende i bemelte Østerlaursker sogn.  
 
Møtte  paa Rettens weigne og skifte skrifveren Henrik Brugman, Og til Wurderings mænd 
opmelded Jep Hansen, og Jens Monsen ibiden. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter 
følger, nemlig. 
 
Paa børnens wegne møtte Fader Broderen Mons Haagensen. 
Øeg. 
En sort snopped, og stierned Hest for 5 Sld., en soed blised Hoppe, hvor paa findes Ingeborig S: 
Olluf Jensens i Rønne hendis Qveg brænde paa hoven paa det hyre forben, og har bekommed den i 
forsikring af denne S: Mand, som arfvingerne nu vedstoed, og blef nu samme Hoppe taxered for 8 
Sld., og angaf Ingeborig Olluf Jens, at hun haver forstragt denne S: Mand til sin auflings forti, 5 
Sld. 3 mrk. 8 skl., i saamaader kommer resten til boets bæste af berørte Hoppes taxt penge 2 Sld. 8 
skl., en brun Hoppe for 6 Sld., en gl. graae hielmed Hoppe for 1 Sld., it sort blised Horsføll 3 mrk.,  
Qveg. En røe røgged og hielmed Koe, hvor paa findes Jacob Koefoed i Svaniche hans Qveg brende, 
og sagde Enken at det er 3 aar siden at bemelte Koe bekom berørte brende, men indted kiøb giort 
om, hvor meged Jacob Koefoed vil got giøre der for, paa hvis Gield Sterfboet, er til ham skyldig, og 
blef forde Koe nu sat for 7 Sld., en hvid Qvigekalf for 2 mrk., en sort belted Soe for 3 mrk., it sort 
Soesvin for 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., Korned i laden er sat for 4 tønder Biug á 9 mrk er 9 
Sld., 6 tønder Haure á 3½ mrk er 5 Sld. 1 mrk., it stolperum Høe paa stenged i stue lengen westen 
til for 4 Sld.,  
Boehave. En wogn uden Jern i bag juhlen, en stingaxel uden en kiepstok, 2 gl. stier, en gl. hammel, 
og tøm, og 2 gl. halseeler for 13 mrk., en gl. harre 8 skl., en dito 1 mrk. 8 skl., en fyre kiste med laas 
i Krobhused 6 mrk., it sengested 2 mrk., en tom tønde 8 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk. 8 
skl., it par gl. Høestier 4 skl., en hakelse kiste med staal foruden knif 8 skl., en jern tyfve 6 skl., it 
aar med Bihl 12 skl., i stuen it fyreskab med en dør, og laas 2 Sld., 
Hvis Ifareklæder denne S: Mand eiede, beretted Enken at være en dehl bortgiven. Till dend som 
graved til hans lig, og resten bekom børnen til at klæde sig udi. 
Enken og arfvingerne blef af rettens beiente tilspurdt, om de hafde meere til dette boes middel at 
angifve, Hvor til de svarede ej videre at være, end forskrefved staar, hvor nu saa Registeringen er 
slutted. 
Summa andrager forskrefne Boes middel 45 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Nok er saaed 4/5 tønde Rug forleeden fisked, er sat for 3 Sld., er saa boens middel 48 Sld. 6 skl.,  
Dette saa at være tilganged, og Passeret. Testerer. H: Brugman. Mons M:H: Haagensen. 
Truid T:J:S: Jensen.   Jep Hansen. Jens Monsen. 
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Anno 1700 Den 19 January er efter Tillysning indenlands tings Retten, og advarsel til 
 vedkommende, efter foregaaende Registering og Wurdering, holden skifte og Liqvidation efter S: 
Peder Haagensen som boede og døde paa den 25 kongens gaard i Østerlaursker sogn, imellem 
dend S: Mands efterlatte hustru, Arine Jensdaatter, for hende blef til laugwerge anordnet hendis 
broder Truid Jensen ibiden. Saa og deris sammen auflede børn, som er 4 sønner og 4 døttre, hvor 
af  
 
Den  eldste søn er Haagen Pedersen sin egen werge. 
Den anden søn Jens Pedersen 14 aar gl. for ham er moders broder Lars Jensen ibiden til wærge 
anordnet  
Den 3 søn Lars Pedersen 12 aar gl. for ham er til werge anordnet Fader Broderen Jens 
Haagensen i Westermarie sogn. 
Den yngste søn Per Pedersen paa 4 aar gl. for ham er til werge anordnet Fader Broderen  Mons 
Haagensen i Østermarie sogn. 
Den eldste daatter Karne Pedersdaatter 13 aar gl. for hende er Fader Broderen Jens Haagensen 
i Westermarie sogn til werge anordnet. 
Den 2 daatter Elsebeth Pedersdaatter 10 ar gl. for hende er Mor Broderen Truid Jensen i 
Østerlaursker sogn tilordnet at werge. 
Den 3. daatter Kirsten Persdaatter paa 8 aar gl. for hende werger og forde Fader Broderen Mons 
Haagensen. 
Den yngste daatter Anna Persdaatter, under it aar gl. for hende werger Mons Ødbersen Enkens 
søstermand boende i Østermarie sogn 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne,  og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Jep Hansen, og 
Jens Monsen ibiden. Der haver boens middel som forskrefved staar Registeret og Wurdered, Hvor 
da videre, er Passeret som her efter følger,  
Saa blef angiven efterskrefne Gield, og Prætensioner, og dertil i en deel giort udleeg, 
som følger. 
Kongl. May: Ambtskriver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin fortegnelse, som 
rester til hans Kongl: May: restands af landgielde  for aar, til 1. may  1698 penge 7 Rd. 3 mrk., for 
aar 1698. rester med 2 mrk. 4 skl., omkostning 11 RD. 13 skl., for A: 1699.rester landgielde Biug af 
nye maal 4 Skep: 3 fiering ½ ot ¼ pot er 5 mrk. 9 skl., Haure 7 skep: 1 fiering ½ ot en gl. 3 potter, 
er 4 mrk. 3 skl., laane biug en tønde, leie en skep 1. Rd. 4 mrk. 2 skl., ½ Koe fiering ½ smør fiering 
1 Rd., 1. Lam ½ Gaas 6 høns 3½ les veed, er 1 Rd. 4 mrk. 3 skl., ½ jordebogs penge 3 mrk., ½ ægte 
og knægte penge 1 Rd. 1 mrk., smør til penge 7½ skl., er 26 Rd. 2 mrk. 6 skl., giør 39 Sld. 2 mrk. 6 
skl., udlagt 3 tønder Biug á 9 mrk er 6 Sld. 3 mrk., 5 tønder Haure á 3 mrk 8 skl., er 4 Sld. 1 mrk. 8 
skl., 2 Faar 6 mrk., en soed snopped og stierned Hest for 5 Sld., en brun Hoppe for 6 Sld., hos 
Ingeborig S: Olle Jens af en Hoppe 2 Sld. 8 skl., en gl. graae hielmed Hoppe 4 mrk., it soed blised 
Horsføll 3 mrk., it stolperum Høe paa strenged i stue lengen for 4 Sld., en fyrre kiste med laas i 
Krobhused for 6 mrk., en sengested 2 mrk., en tom tønde 8 skl., 4 skep gl maal Rug som er saaed 
for 3 Sld., en seis med bom og ringe 1 mrk. 8 skl.,it par gl. Høestier 4 skl., en hakelse kiste med 
staal uden knif 8 skl., en jern tyfve 6 skl., it aar med Bihl 12 skl., i stuen it fyre skab med en dør, og 
laas for 8 mrk., af Biuged ved Præstens Udlæg 8 skl., er 39 Sld. 2 mrk. 6 skl.,:/: 
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Rester til Kirken som wærgen for Østerlaurskerskirke Bertel Jensen Kræfvede for A: 1699, en 
tønde Haure for 3 mrk. 8 skl., og en femtedeel tønde Biug 1 mrk. 13 skl., er 5 mrk. 5 skl., udlagt en 
tønde Haure for 3 mrk. 8 skl., en femtedeel tønde Biug for 1 mrk. 13 skl.,  
For Anno 1699 rester til Herrits fougden og deignen á en skep: Biug Item er og anregned efter 
forige taxt nemlig efter Jordebogstaxten 3 mrk. 10 skl., udlagt 2 skep Biug for 3 mrk. 10 skl., :/: 
Rester til Sogne Præsten for A: 1699. en skep Biug 1 mrk. 13 skl., og en Paaske rettighed 1 mrk. 4 
skl., er 3 mrk. 1 skl., udlagt 2 skep: gl. maal Biug for 3 mrk. 10 skl., til overs 9 skl., :/: 
Her foruden fordred Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen Soede for forhen falden, og resterende 
tiende, og Paaske rettighed 6 Sld.,:/: 
Olluf Hansen i Gudhiem fordred for en Hest som rester penge 12 Sld. 2 mrk., Nok for it spin Rug 1 
mrk., :/:   
Poul Hansen Koefoed boende i Rønne fordred efter sin sedel hvor udi hand optegner, at S: Peder 
Haagensen af ham paa adt: skelige tider haver bekommed penge, og der af rente, sampt for en deehl 
salt, Item laant Biug, og tobak, som i alt rester 6 Sld. 6 Sld. 3 mrk. 2 skl., :/: 
Peder Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel som ham er tilfalden efter sin S: Fader afgangne 
Poul Koefoed som nu rester 11 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Anders Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel for en spin rok it parkarder, laante penge, Øll og 
brendevin som tilsammen opdrager til penge 4 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Tobark Spinderen i Rønne Johan Bahilius fordred efter sin sedel 3 mrk. 10 skl.,:/: 
Mons Joensen i Østerlaursker sogn fordrer som rester paa it af kiøbt Meer Øg 4 mrk., Mons 
Haagensen angaf at Claus Persen i Østermarie sogn, har at fordre som rester paa en af kiøbt Hoppe 
4 mrk.,:/: 
Peder Staffensen i Østerlaursker sogn fordred arbiedsløn penge 6 mrk., :/: 
Mons Haagensen fordrer for sig self for penge og Korn 4 Sld., :/: 
Hans Bendtsen i Gudhiem fordrer som rester paa hans moders wegne paa en Hest penge 2 mrk. 12 
skl, :/: 
Mortten Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel penge 10 Sld. 4 skl., :/: 
Hans Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter sin sedel reede laante penge 6 mrk., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel saa lydende efter riktig afreigning, saa befindes 
hos mig underskrefne at S: Peder Haagensen udi Østerlaursker sogn var skyldig mig penge 24 Sld. 
3 mrk. 13 skl., hvor for hand hafde sat mig i pandt 2 Kiøer, og 2 Qviger, og nu efter Enkens 
beretning befindes ikun der af en Koe, som er brendt med mit brende,  Actum Svaniche den 19 
January 1700. Jacob Koefoed, her pa afkorttis forde Koe for 7 Sld., rester 17 Sld. 3 mrk. 13 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 6 mrk., udlagt en sort belted Soe for 3 mrk., it sort Soesvin 2 mrk., 
af wognen 1 mrk., :/: 
Skifteskriveren for sin umage 3 Sld., udlagt forde wogn med brhør for 13 mrk., ogtil overs forde 1 
mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt en harre for 1 mrk. 8 skl., en dito 8 skl., 
resten vil Enken self betale 2 mrk. 8 skl., Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk., er 2 
mrk., udlagt en hvid kalf for 2 mrk., Nok fordredes Bendt Morttensen i Svaniche lod fordre 8 mrk. 8 
skl., :/: Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter regnskab penge 8 Sld.,:/: 
Morten Jensen i Rønne fordred efter sin sedel og derudi Refererer sig til sin regenskabsbog at have 
borged S: Peder Haagensen ware derfor Aar 1693. den 20 may for penge 2 Sld.,:/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 140 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Der til er i fuld betalning efter forskrefne for tegnelse udlagt boets middel som er 48 
Sld. 6 skl.,  
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Til ded øfrige af Gielden som er 92 Sld. 3 mrk. 7 skl., Findes ej noged at betale med, hvor ved saa 
dette skifte sluttes, dette saa at være tilganged og Passeret Tehterer. Paa Høy Edle og 
Welbaarne Hr: Oberster Commendant  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Truid T:J:S: Jensen.     Lars L:J:S: Jensen. 
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Efter Kongl: Stads Amptskrifver og Ridefouget Edle Hans Heinrich Schors Schriftlig 
befalling Patterit Den 13 November 1699. er befattet efter skrefne forteignelse, paa Eske 
Bruggershuus hand i boede i Gudhiem, Saa og Paa hvis gods, som fandtis og kunde opsporgis, 
som alt er wurderet af tvende mænd Niels Jørgensen og Jep Hansen af Østerlaurskier sogn. Hvilket 
er saaleedis som følger. 
 
Huuset. Som er 5 stolperum, med winduer, dører, kakelovn, sampt plads og kaalhave rum, er 
tilsammen sat for 20 Sld., Brfandtis noget Høe liggende i samme huus, sat for 3 Sld., nok befandtis 
sammenbundne knipper af Riug og Biug og Haufre, tilsammen sat for 1 mrk. 4 skl., Er af simpel 
traaed og til indtet. It fyrre bord i stuen med tre skuffer under for 1 Sld. 2 mrk., it lidet skab laasfast 
sat for 1 Sld., it lidet fyrre skrin laasfast 3 mrk. 8 skl., en fyrre kiste laasfast for 1 Sld. 2 mrk., it lidet 
gl. ølkar sat for 1 mrk., en gl. øltønde for 12 skl., en balge for 8 skl., en gl. tønde for 6 skl., en benk 
under winduen for 8 skl., nog en benk for 6 skl., it gl. skrin foruden laas sat for 6 skl., nog it gl. 
skrin foruden laag for 4 mrk., 2 gl. smaae bag stoele begge sat for 4 skl., en gl. bag stoel for 8 skl., it 
eege breede som er it stoke for 2 skl., en half tønde som kommed Eske Brøger till Rønne for 6 skl., 
) er saaleedis bort kommen, en gl. brendewins otting for 4 skl., 2 gl. half tønder tilsammen for 4 
skl., en gl. spand for 2 skl., it gl. tønde stomme for 4 skl., en gl. kierne for 4 skl., 2 gl. sybøtter og en 
strippe for 6 skl., en gl. brende wins otting for 4 skl., en ditto for 4 skl., it gl. bor i Krubhuuset for 1 
mrk. 4 skl., en gl. spinde rok for 1 mrk., er i stykker. En bred stoel for 2 skl., en gl. sengested for 6 
skl., it pande jern en mangelfil for 4 skl., en sengefiel for 6 skl., en gl. bolster ofverdynne for 3 
mrk., en ulmerdugs hofvet dynne for 1 mrk., en bolster hofvet dynne for 3 mrk., en bolster pude for 
3 mrk., en olmerdugs ofver dynne for 2 mrk., en gl. ulmerdugs under dynne for 1 mrk., og det af 
Møll og krud, der forre ey settis for noget, 2 gl. hiønder det eene fik Eske med sig till Rønne, begge 
for 8 skl., en gl. kaabber kedel med hull paa, sat og bøt for 1 mrk., en gl. jern gryde for 1 Sld., 2 
støker fyrre breeder for 4 skl., 9 allen nye wefvet sorte wadmel, for hver allen for 10 skl er 1 Sld. 1 
mrk. 10 skl., en graae Sartis Qvinde kiol sat for 2 Sld. 2 mrk., it gl. firtraae skiørt for 2 mrk., it grøn 
raskes gl. forklæde for 6 skl., ) er bort staalen. It brue garns lagen for 1 Sld. 1 mrk., 2 bruegarns 
pude waar begge for 3 mrk., 5 gl. Faar støket 3 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., 3 Lam hver 2 mrk.,  er 1 Sld. 
2 mrk., ) it Faar 2 Lam er borte. Én jern turfve for 1 Sld. 2 mrk., 2 gl. Gies for 2 mrk., 3 skaalpund 
uld for 1 mrk., 3 stykker imeltertallig som nydis med en træ bismer, der fandtis paa boepællen, nog 
tilsammens 58 mrk., Mard mens med dend nye wegt, vog ded 3 lispund á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 
Nog usmeltet tallig som og blef weyget, med fornefne træ bismer vog 8 mrk., Mens med dend nye 
wegt, vog 6 skaalpund á 3 skl er 1 mrk. 2 skl., en gl. Qvinde Hue for 2 mrk., en spegel for 2 skl., en 
half skeppe liisfrøe for 1 mrk., en half baade part for 2 Sld., nog fandtis en raae stude huud for 2 
Sld., en raae Koe huud for 1 Sld. 2 mrk., desse begge huuder fik Eske Bryger med sig till Rønne. 
Nog fandtis en tønde fækiød, som ligger i salt for 1 Sld., én ½ tønde fæe kiød som ike er slet fuld 
for 2 Sld., nog ungefehr en fiering kiød, som Eskell hafver med sig, som siundtis at verre ved 
kommen, er sat for 3 mrk., ubeeget balgen som kiødet er i sat for 6 skl., og ubreegner, nog 28 støker 
røget kiød som er af Lam, som weyde tilsammen 31 skaalpund á skaalpundet 1½ skl., er 2 mrk. 14 
skl., nog 5 støker røget kiød som vog 10 skaalpund á 1½ skl er 15 skl., nog røggede kiød pølser 22 
støker, vog 17 skaalpund 2 skl er 2 mrk. 2 skl., 6 skep hamp á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., nog én liden 
træfod, en ildtang og en ild gafvel vog tilsammen 7 skaalpund á 3 skl er 1 mrk. 5 skl., it meelsaall 
for 12 skl., én deehl brende tørf, som laae paa loftet for 1 mrk. 8 skl., Under samme tørf fandtes 4er 
skind som gandske var forderfvet, og ike siuntes meeket paa, vog 5 andre skind som og merket var 
borte, og skinden var foederfvet,) till indtet, én gase som i byen blef opfurdt sat for 1 mrk., ) 
bergnet, kaall som fandtis ved huusett sat for 2 Sld., ) af Svin opædt, it styge jern af jern, som Olluf 
Hansen i Gudhiem hafver i pandtsat for 3 mrk., ) Ey meere værdi beholden der for, nog fandtis lidet 
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ubrødet lin sat for 4 skl., borte. Nog blef frembaaret af Eske Brygers daatter, én ron ask med laag 
paa, og der udi laae en qvinde hufge af gl. taft sat for 1 Sld., esken sat for 6 skl.,  
Widere Goeds er os ike bevist, af det som fandtis, baade i det huus, Eske Bryger i boede, saa og at 
som er blefven opspurdt, end som forskrefvet staar og efter som dend fortegnelse som blef skifet till 
herr Amptskrifver, da Eske Brøger blef førdt till Rønne ike melte, om aldt dette forskrefne Gods, 
var aarsagen at tidene da var saa knap, formeedelst dagen var bortløben, at der ey var tid till  at 
skrifve meere, tilmed var og mangell paa papir, at det ey var da bekomme, Saa sendis nu vel 
ermelte Hr: Ampt skrifver, dend fulde beretning paa saavidt os er widende, som wi med egne 
hender bekræfter Dattum Gudhiem dend 14 November Anno 1699. 
Hans Ryemand.   Niels Jørgensen.   Jep Hansen  
Nog er her forglembt 8 skaalpund Uld, som er hvid uld. 
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Anno 1700 dend 20 January, er efter lovlig giorde tillysning og afvarsell inden 
Borringholms Landsting og Sognestefner. Holden igien Oferslaug og Wurdering, 
efter forhen forfattede registering, Datterit dend 14 November 1699. 
I hvilken registering, Niels Jørgensen og Jep Hansen af Østerlaurskier sogn befindis at hafve 
wurderet, det boehafve og Gods, som Eskell Svendsen Brøger eyede, som hafde sin boeoæhl i 
Gudhiem, der for meedelst sit med sin hafvende  hustrue Sophia Børges daatter, begge widende og 
begangne tyfverie inden hiem og Lands teigene hver for sig er Dømbt, nemlig Manden Eske 
Svendsen till ophengis i Galgen, Og hans hustrue Sopkia Børgesdaatter at strygis till kagen, 
og brendis med Balgebrende paa ryggen, som efter Dom inden Landstings Retten er ereqverit. Hvor 
om kommenis Indhold som her efter er indført, giør forclaring, og hafver forberørte med fyfverier 
befundene Persohner hammen aufled, som nu lefver en søn og 2 døttre, Hvor af 
 
Sønnen er Anthønge Eskelsen af alder 14 aar. 
Dend eldste daatter Kirsten Eslelsdaatter af 16 aar gl.  
Dend yngste daatter, Karne Eskelsdaatter af 12 aar gl.  
hvilke børn ike er widendis udi forældrenis begangne tyfverier, og ike der for efter Dommenis 
indhold Strafeldig dømbt .Saa er till bedre rigtighed erlanget nu ved liqvidations forretning efter 
bemelte personer, af skifte betienterne opmeldet 4er Dannemænd, som vært middell lovlig nu skall 
eftersee, og fornemme der ved, om forhen registeringens indhold udi taxten, endten kand forringes 
eller forbedris. Nemlig  
Peder Mortensen af Østerlaursker sogn og Olluf Hansen, Peder Rytter og Hans Bendtsen af 
Gudhiem. 
Hvor ved paa rettens weigne, var ofververrende, Høy Edle og Welbaarne Herr Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Hvor da først berørte Personers Eyendombs Gods af Specie og 
bestaar i følgende maader, Nemlig. 
Først befindis denne tyf Eskell Svendsen at hafve kiøbt it huus med tilliggende Pladts udi 
Gudhiem af afgangne Lieutnant Aderpols efterlatte hustrue, hvilker huus Eskell Svendsen hafver 
byttet, med Niels Glasere, og igien bekommet it huus, som ligger oppe ved Kirken i Gudhiem, og 
det huus er af følgenne beskaffenhed. Hvilket i sig self bestaar af 5 stolperum, der af er 2 stolperum 
Krobhuus Østen till med 2 winduer udi, indtet loft der ofver en dør med jern hengsler, stuen er ir 
stort stolperum med ratte tille paa  g 4 winduer udi kakelofven og stuedør med jern hengsler og 
klinke paa 2 stolperum forstue og steerhuus med en deel flage paa, det til sammen foruden plads, af 
berørte fier mænd sat for tiufge og 6 Sld., Og hafver Eskell Svendsen foruden forberørte huues 
betalning, som hand bekom af Lientnant Aderpols efter lefvende hustru, efter hendis der om udgifne 
kiøbebref Datterit dend 16 January 1689. Maattet betale Niels Glaser til 12 Sld.,  
Hvor Eskell Nielsen hafver af Anders Thruelsen i Gudhiem 9 Sld., som Anders Thruelsen med 
lougfaste widnesbyrd af naboer og gienboer i Gudhiem boende beviste, og Eskell Svendsens hustru, 
der nu var till wædermeele vedsto ret at werre, at  Anders Thruelsen  til hendis mand Eskell 
Svendsen hafe laandt till huuses betalning forde 9 Sld., :/ og der for i forberørte huus forsikret.  
Dernest vedstoed Anders Thuelsen, at hafve ofverdraget till Diderich Wolfsen i Svaniche forberørte 
9 Sld., til sin Grildhans at afbetale med. Dernest beviste Diderich Wolfsen at Eskell Svendsen var 
hammen 15 Sld., skyldig for af borgede vare og penge, hvor for hand Diderich Wolfsen hafver for 2 
aar siden till Øster herrits ting ladet indstefne Eskell Svendsen, og som stefnemaallet Passeret, 
giorde Ekskell Svendsen, Diderich Wolfsen forsikring forberørte 15 Sld., Udi forskrefne huus, som 
till ydermeere widnisbyrd Diderich Wolfsen af beviiste med Olluf Hansen og Anders Thruelsen af 
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Gudhiem, og Thuel Jensen af Østerlaursker sogn og Eskell Svends Hustru nu vedstoed forskrefne 
rett at verre. I saa maader tilkommer nu Diderich Wolfsen udi formeldte huus af formelte Taxt 24 
Sld., og er till dette boes middel der af at anføre de øfrige 2 Sld., Én deel som ligger i berørte huus, 
er nu ved forige setning for blefven paa 3 Sld., it fyrre bord me 2 skoffer under og foed 1 Sld. 2 
mrk., it lidet laasfast skab er sat for 1 Sld. 1 mrk., it lidet fyrre skrin med laas og haandgreber 3 mrk. 
8 skl., en røe mallet fyrre kiste med laas og haandgreber og hengsler for 3 Sld., Stavfver og bon till 
it kar for 1 mrk., en øltønde for 1 mrk., en ballig er sat for 1 mrk. 8 skl., I forskrefne ballig er 
indsaltet én deel fæ kiød, er taxeret for 4 Sld. 2 mrk., en half tønde nesten fuld af fæe kiød, er sat for 
2 Sld. 1 mrk., en gl. tønde for 6 skl., én benk som tilfore stod i huset under winduen i stuen, er nu 
taxeret for 1 mrk. 4 skl., Nog en benk for 12 skl., it gl. skrin uden laas for 6 skl., it andet gl.skrin 
uden laag for 4 skl., 2 gl. smaae stoele á 4 skl er 8 skl., en bagstoel gl. uden bon for 8 skl., it 
eegebræ er sat for 2 skl., 2 brende viins ottinger á 6 skl er 12 skl., en gl. spand for 2 skl., en gl. half 
tønde stomme for 4 skl., nog en brende viins otting for 4 skl., en half tønde for 4 skl.,  en gl. kierne 
for 4 skl., 2 gl. sybøtter og en strippe for 6 skl.,it gl. bordblad med foed for 1 mrk., it bret stoel er sat 
for 4 skl., it pande jern for 12 skl., en sengested for 6 skl.,en senge fiel for 4 skl., en mangel fiel for 
4 skl., en gl. bolster ofverdynne for 2 mrk., en olmerdugs hofvet dynne for 1 mrk., en bolster hofvet 
dynne for 3 mrk., en bolster pude for 3 mrk., en olmerdugs ofver dynne for 2 mrk., en gl. ulmerdugs 
under dynne for 1 mrk.,it gl hiønde 4 skl., en gl. kaabber kedel paa en kitte for 2 mrk. 4 skl., en gl. 
jern gryde for 1 Sld., 2 støker fyrre breeder for 4 skl., 9 allen nye wefvet sorte wadmel, for hver 
allen for 10 skl er 1 Sld. 1 mrk. 10 skl., en graae Sartis  kiol, till en Qvindes person er sat for 6 Sld. 
it gl. firtraae skiørt for 2 mrk., It brue garns lagen for 1 Sld. 1 mrk., 2 bruegarns pude waar begge 
for 3 mrk.8 skl., 4 Faar á 3 mrk., og it Lam 2 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., en haand qvern med gl. huus of 
seil for 1 Sld. 2 mrk., 3 gl. Gies med Gaassen for 3 mrk., 11 skaalpund hvid og sort uld á 5 skl er 3 
mrk. 7 skl., 3 støker smeltet tallig med Groms udi, weyer 2 lispund 15 skaalpund á 6 skl for skaal 
pundet er 4 Sld. 1 mrk. 10 skl., 8 skaalpund u smeltet tallig á 3 skl er 1 mrk. 8 skl., en rattis hufve 
med en pude for 1 Sld., en speyll med ramme for 1 mrk. 8 skl., 6 skaalpund hamp á 6 skl er 2 mrk. 
4 skl., en half skeppe linfrøe er sat for 1 mrk., en half baade part for 2 Sld., en stude huud som er 
raae. 2 Sld., en raae Koehuud for 1 Sld. 2 mrk., 25 støker Fæe og Lamme kiød, weyer 41 skaalpund 
á skaalpundet 1½ skl., er 3 mrk. 13 skl.,22 røget kiød pølser weyer 17 skaal pund á 2 skl er 2 mrk. 2 
skl., én liden træfod, en ildtang og en ild gaffel, vog tilsammen 7 skaalpund, pundet for 3 skl er 1 
mrk. 5 skl., it meelsaall for 12 skl., en sort taftis hufve med knipling og baand paa for 6 mrk., en 
rund æske for 12 skl., nog er wurderet en spinde rok for 1 mrk. 8 skl., Og en tønde som det røgget 
kiød staar udi sat for 6 skl.,  
Summa andrager forschrefne dette boets beholdene middeler till penge 59 Sld. 3 mrk. 
11 skl.,  
Her imod blef angifvett efter scherfne Gield saa og Prætentioner, hvor till i en deel er 
blefven giort udleg, som her efter følger nemlig. 
Paa dend omkostning som er medgaaet, Imidlertid att dend Henrettede fange Esche 
Svendsen  af Østerlaurskier sogn, Sampt hans hustru Sophia  Esche Svendsens her 
sad Arresterit, som andrager in Allis 46 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Er udlagt efter skrefne, af forberørte huus at hafve 2 Sld., én deel høe i berørte huus er sat for 3 Sld., 
it bord med 2 skuffer og foed 1 Sld. 2 mrk., it lidet laasfast skab 1 Sld. 1 mrk., it lidet førre skrin 
med laas og hengsler  for 3 mrk. 8 skl., en røe mallet førre kiste med laas og hengsler og haand 
grefver udi for 3 Sld., staver og bon till it car 1 mrk., en øltønde for 1 mrk., en ballig for 1 mrk. 8 
skl., i forde ballig er indsaltetnFæe kiød er sat for 4 Sld., 2 mrk., en half tønde fuld af fæekiød er sat 
for 2 Sld. 1 mrk., en gl. tønde for 6 skl., en benk er sat for 1 mrk. 4 skl., en benk for 12 skl., it gl. 
skrin uden laag for 4 skl., 2 gl. smaae stole for 8 skl., en gl. bagstoel uden bon for 8 skl., it eegebræ 
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for 2 skl., 2 brendewins ottinger 12 skl., en half tønde stomme for 4 skl., nog en brendewins otting 4 
skl., en half tønde 4 skl., en kierne 6 skl., 2 sybøtter og en strippe for 6 skl., en bret stoel 4 skl., en 
sengested 6 skl., en sengefeil 4 skl., en bolster ofverdynne for 2 mrk., en olmerdugs hofvet dynne 1 
mrk., en bolster hofvet dynne 3 mrk., en bolster pude 3 mrk., en kaabber kedel paa en kitte, wegtig 
till penge 2 mrk. 4 skl., en jern gryde for 5 mrk., 2 støker fyrrebræ der for 4 skl., 9 allen sort 
wadmell uwalket á 10 skl er 5 mrk. 10 skl., én graae sartis kiol for 6 Sld., for en spind rok at hafve 
penge 1 mrk. 8 skl., at pølserne 8 skl., 4 Faar og it Lam for 3 mrk. 2 skl., en haand qvern med huus 
7 Sld. 2 mrk., en taftis hufve med en pude paa for 1 Sld., en speil med ramme for 1 mrk. 8 skl., ½ 
skeppe lin frøe for 1 mrk., en raae stude huud for 2 sld., en raae Koe huud 1 Sld. 2 mrk., 25 støker 
røgget kiød, wegtig 41 skaalpund á 1½ skl er 3 mrk. 13 skl., en træfoed, en ildlang og  en ildgaffel, 
vog 7 skaalpund á 3 skl er 1 mrk. 5 skl., it meelsaald 13 skl., en sort taftis hufve med knipling og 
bon paa, er sat for 6 mrk., en run æske 12 skl., en tønde som ded røgget kiød nu staar udi for 6 skl.,  
Summa 46 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Som beløb sig efter Edle Herr Amptskrifver Sr: Hans Henrich Schors indgifvende 
Specification af datto Rønne dend 18 January 1700  
For skiftet at forwalte med widere umage 3 Sld., Udlagt 1½ lispund smeltet tallig for 9 mrk., wed 
wurderings mændenis udleg den 1 mrk., it pande jern 12 skl., it bord blad med foed 1 mrk., it 
hiønde for 4 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt it brue garns lagen 5 mrk., 2 brue garns pude waar 
for 3 mrk. 8 skl., it lispund 7 skaalpund tallig som er smeltet, er sat for 8 mrk. 10 skl., en fierskaftes 
skiørt 2 mrk., en olmer dugs underdynne for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 10 skl.,  
De forskrefne første wurderings mænd, Jep Hansen og Niels Jørgensen begge 1 mrk., fornefne af 
dynnen 10 skl., it gl. skrin uden laas for 6 skl., De sidste 4er wurderings mænd hver 12 skl., er 3 
mrk., udlagt en olmerdugs ofver dynne for 2 mrk., 22 kiødpølser, wigtig 17 skaalpund er 2 mrk. 2 
skl., till ofvers 16 skl.,  
Hans Ryemand i Gudhiem der udi adtskellige maader, hafver efter søgt forskrefne boehaufve, det i 
be ob agttaget, og det registeret kiød med salt for waret, med widere hans bekaastninger opdragende 
till penge med hvis leye for alt godset 9 mrk., udlagt 8 skaalpund usmeltet tallig á 3 skl er 1 mrk. 8 
skl., 6 skaalpund hamp á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 3 mrk., 11 
skaalpund sort og hvidt udl á 5 skl er 3 mrk. 7 skl., er 2 Sld. 3 mrk. 3 skl., til ofvers 1 mrk. 3 skl.,  
Peder Ollufsen i Gudhiem for sine udlaandte penge, hafver till under pandt forskrefne halfne 
Baadepart, hvilket hand med lougfaste widnisbyrd af forviiste for 2 Sld., udlagt widere bekaastede 
denne forretning penge 1 mrk. 9 skl., hos Hans Ryemands udleg at hafvis 1 mrk. 3 skl., Mangelfiel 
4 skl., en gl. span for 2 skl.,  
Her foruden angaf sig efterskrefne Creditorer med deris fordringer saaleedis. 
Laurids Lauridsen i Rønne fordret efter sin seddell penge 3 mrk.,  
Diderich Wolfsen i Svaniche fordret efter sin seddel for af borget salt penge 4 Sld.,  
Peder Koefoed i Svaniche fordret efter sin seddel som rester penge 1 Sld. 3 mrk.,  
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter sin seddel penge 3 Sld. 1 mrk.,  
Hans Koefoed Povelsen i Svaniche fordred efter sin seddel for af borget nahre penge 6 Sld. 2 mrk. 
13 skl.,  
Anders Hansen i Østerlaurskier sogn fordrede for at arbeyde paa Eskell Svendsens huus, der forre 
penge 5 mrk. 8 skl.,  
Hans Buk i Gudhiem fordred paa Bendt Rytters i Hasle hans wegne, for nogen gl. Gies og andet 
penge 5 mrk., her till fandtis indtet at betale med. 
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge  10 Sld. 7 skl.,  
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Hvor till er udlagt forskrefne boes middel, for resten er indtet at udlegge hvor saa dette skifte er 
sluttet, og dette saa at verre passeret Testerer. Paa Høy Edle og Welb: Hr:Oberster 
Commendant og Amptmands wegne Hans Jensen.  Henrich Brugman.  
Peder Rytter. P:A:S: Andersen eget navn. Hans H:B:S: Bendtsen. 
 Per P:M:S: Mortensen. Eget skrefne navn 
 Eget skrefne navn. 
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Anno 1700 Den 5 February, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Sambt Schifte og Liqvidation efter Niels Jørgensens S: Hustru Køniche Hansdaatter, som 
boede og døde paa den 5te  Jordeiendoms gaard beliggende udi Østerlaurskier sogn, Imellem denne 
S: Qvindes  efterlatte mand  bemelte Niels Jørgensen . Paa eene og paa anden side deres sammen 
auflede børn, som først er 7 sønner,og 2 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn var Hans Nielsen efter ham er sen søn og en daatter, hvor af  

Sønnen er Svend Hansen 10 aar gl. for ham er faderens broder Jørgen Nielsen i 
Øster Laursker sogn nu tilordnet at værge. 
Daatteren Kirstine Hansdaatter paa 13 aar gl. for hende wærger som er tilordnet 
fader broderen Peder Nielsen i Østerlaursker sogn. 

Dend anden søn var Sal: Svend Nielsen  efter ham er en søn og en daatter  hvor af  
Sønnen er Peder Svendsen, for ham er forhen til wærge anordnet Svend Mikelsen nu 
boende i Knudsker sogn  
Den anden den Sahl: mands barn, en daatter, ved navn Sidzele Svendsdaatter, for 
hende er forhen til wærge anordned Svend Andersen nu boende i Knudsker sogn  

Dend tredie søn er Jørgen Nielsen i Østerlaursker sogn.sin egen wærge. 
Dend 4de søn er Peder Nielsen ibiden, og sin egen wærge. 
Dend 5 søn er Niels Nielsen og sin egen wærge.  
Dend 6te søn er Anders Nielsen, og sin egen wærge. 
Dend 7 og yngste søn Laurids Nielsen 20 aar gl. for ham er tilsiunswærge faderen Niels 
Jørgensen. 
Dend eldste daatter er Giertrud Nielsdaatter i ekteskab med Hans Pedersen i Østerlaursker 
sogn, og som var tilstede. 
Dend yngste daatter er Kirstene Nielsdaatter i Ekteskab med Poul Pedersen Ryemand 
boende i Østerlaursker sogn. 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og 
Amptmand Hr: Waldemar Reedts ved sin fuldmegtig  Hans Jensen boende i Rønne,  og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Hellis Mefversen, 
og Ister Runge i bemelte Østerlaursker sogn, Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter 
følger,  
 
Qveg. 
En røed Koe for 5 Sld., en sort Koe for 6 Sld., en bleg røed Koe 5 Sld. 2 mrk., en brun hielmed Koe 
6 Sld., en brun braaged Koe for 6 Sld., en røe hielmed Koe 6 Sld., en brun braaged Tyr 4 Sld., en 
sort grimmed Qvige 4 Sld., en røe stierned i kalfved Qvige 4 Sld. 2 mrk., en liden røe grimmed 
Qvige 3 Sld., en sort hielmed Qvige 3 Sld., en brun stierned Qvigekalf 7 mrk., en røe røgged 
Qvigekalf for 6 mrk., en røe hielmed Qvigekalf 6 mrk., en røe hielmed studkalf for 6 mrk., en røe 
studkalf 6 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En blak brun blised gl. Hest gilling for 3 Sld., en guhl blised gilling 6 Sld., en sort smal blised Hest 
gilling 10 Sld., en sort stierned gilling for 10 Sld., en ung brun blised ugilled Foele for 7 Sld., en 
brun blised Hoppe 6 Sld., en ung braaged og hielmed Hors Øeg for 4 Sld.,  
Faar. 16 gl. Faar á 4 mrk er 16 Sld., 2 wehr á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk.,  
Geis. 5 gl. Gies med Gaasen á 20 skl er 6 mrk. 4 skl.,  

bornholmerting.dk 43



 2

Svin. En sort belted galt for 4 mrk., en røe sanded galt 4 mrk., en sort Soe 3 mrk., en hvid Soe 3 
mrk. 8 skl.,  
Kaabber. En brøgger kedel i muur paa en tønde stoer er vegtig til penge 8 Sld., en gl. metal gryde, 
er vegtig til penge 4 mrk., en jern gryde for 10 mrk., endnu en jern gryde for 4 mrk.,  
Boehave. En ploug med jern og behør for 3 Sld., it aar med bihl for 1 mrk., en wogn med stier, 
hammel, tøm og halseeler for 4 Sld., en karm wogn med fadding, og behør, og hammel 6 skl., en 
arbieds wogn med stier for 3 Sld., en ruhl med tappe 6 mrk.,  
I Westre huus. It steen bord med foed for 5 Sld., en Ørk af eeg uden laas for 14 mrk., en gl. kiste 
uden laas for 1 mrk. 8 skl., en lugt sengested 8 mrk., 
I Steerhused. It ølkar paa en tønde rum for 3 mrk., en stand tønde for 2 mrk., en hand qvern med 
huus og seiel for 8 mrk., en øltønde 1 mrk., en dito 8 skl., it deigne trug 2 mrk., en segt og it sold 1 
mrk.,  
I Wester seng i Herberghused. En linnen overdynne, og en linnen underdynne, og 2 bruegarns 
lagen, 2 puder med vor paa, en linnen ranned hofdynne, det er sat for 10 Sld.,  
I Øster Seng i bemelte huus, en ullen underdynne 6 mrk., en linnen hofdynne 3 mrk., it bruegarns 
lagen 3 mrk., 2 puder med vor 5 mrk., it sengklæde nye wefved for 14 mrk., nok en linnen 
underdynne for 10 mrk., en blaae ranned linned hofdynne 4 mrk., en blaae ranned pude uden lin vor 
1 mrk. 8 skl., en linnen pude med vor 2 mrk., it bruegarns lagen 3 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 
skl., en ullen ofverdynne 3 mrk.,  
Sengeklæder i Drengehuused, en linnen underdynne 8 mrk., en ulen overdynne for 4 mrk., en linnen 
hofved benkedynne 4 mrk., 2 blaargarns lagen 3 mrk., i bemelte  Herberg huus, en nye wefved 
benkedynne 3 alen lang for 8 mrk., en lesned agedynne for 6 mrk., endnu en lesned agedynne 5 
mrk., en gl. agedynne 1 mrk. 4 skl., i stuen, en trygge skefted benkedynne paa Nørre benk 5 alen 
lang for 7 mrk., en dito benkedynne under winduen 6 alen lang for 6 mrk., en trygge skefted 
benkedynne for bordenden 3 alen lang for 1 mrk. 8 skl., it bord i stuen med en oben foed og skuffe 
er sat for 6 mrk., it wraae skab i stuen med it laasfast rum  for 6 mrk., en nye ploug knif og skir 6 
mrk.,  
Hvis Ifareklæder som denne S: Qvinde sig har efterlat som var af ringe werdt, derom blef nu paa 
Sterfboet aftalt, at samptlig børnen dem til felled deeling, og sleed skal nyde og beholde. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 216 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Her foruden blef faderen bevilged hvis Rug som er saaed, saa og hvis Provision nu i boet findes, 
sampt forred til felleds fremtarf, 
Her imod blef angifven efterskrefne bort skyldig Gield, og Pretensioner, og dertil 
giort udlæg som her efter følger. 
Kongl:May:Ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred som rester for A: 1699. til 
Ambtstuen, 3 skep 1 fiering 2 potter Biug er 3 mrk. 14 skl., it Faar 1 Gaas 2 Høns 6 mrk. 4 skl., 5 
les weed, jordebogspenge 1 Rd. 5 mrk. 10 skl., egte og knekte penge 2 Rd. 1 mrk. 11 skl., smør 
træpenge 12 skl., er 6 Rd. 3 skl., giør 9 Sld. 3 skl., Biuged er ydt efter Hr: Ambt skriverens 
Qvitering af 30 September 1699. og der for afgaar 3 mrk. 14 skl., rester 8 Sld. 5 skl., udlagt derfor, 
en sort Koe for 6 Sld., 5 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl., er 6 mrk., en wehr for 2 mrk. 8 skl., til overs 7 skl.,  
Philip Rask i Rønne fordred efter sin bogs afreigning 13 mrk., Niels Jørgensen her imod kræfved 
for it ege træ 8 mrk., og for it bismer pun smør 6 mrk., og paa træit bekommed en fieringdeel pun 
krud,og som parterne herved tvister er denne fordring til lov og ret henvist, og til Summen afsat, og 
af Sterfboeds middel udlagt, en sort grimmed Qvige for 4 Sld., til overs 3 mrk., Windis noged af 
oben melte fordring af Niels Jørgensen kommer den halfve part hans børn tilgoede. :/: 
Olluf Hansen i Gudhiem tilkommer som arfvingerne vedgik 6 mrk., udlagt en ruhl med tappe for 6 
mrk., :/: 
Karen Ifvers tilkommer 3 mrk., udlagt en sort Soe er sat for 3 mrk., :/: 
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Imod denne S: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Niels Jørgensen bevilged af 
felleds boe udlæg for 24 Sld., udlagt en guhl blised gilling for 6 Sld., en sort stierned gilling for 10 
Sld., en karm fadding og wogn med hammel for 6 Sld., en hand qvern med huus, og seiel for 2 
Sld:/: 
For skifted at forwalte er bevilged 3 Sld., udlagt en røe grimmed Qvige for 3 Sld., :/: 
Skifteskriveren for sin umage i alt 14 mrk., udlagt en sort hielmed Qvige for 3 Sld., en wehr for 2 
mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en sort belted galt for 4 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt ved Philip Raskis udleg af Qvigen 3 mrk., it 
øllkar paa it tønde rum for 3 mrk., :/: 
Summa andrager dette Sterfboes bortskyldige Gield, og Prætensioner til penge 46 
Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til deehling penge 170 Sld. 3 skl.,  
Widere Gields fordringerne ike dette Sterfboe angiven, ike heller efter skifte forwalterens 
anfordring til alle denne S: Qvindes arfvinger  hafde de meere til dette boes middel at angifve, end 
herudi forskrefved staar, og som dagen er forløben, saa sluttis denne forretning saavit herved til 
videre /: at den igen kand foretagis:/ med hvis som herudi foran findes indført, og forretted er, dette 
saa at være tilganged, og Passeret Testerer. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Oberster Ober 
Commendant og Amptmands wegne  Hans Jensen. Henrich Brugman. 
Niels Jørgensen. Peder P:N:S: Nielsen.  Jørgen J:N:S: Nielsen. 
      Hans H:P: Persen.  Anders A:N:S: Nielsen.           Iser I:R: Runge. 
 Poul P:P:S: Persen Ryman.        Hellis H:M: Mefvesen. 
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Nest efter den 6 February Berørte Aar 1700. Haver Wii forbemelte rettens betienere udi 
forskrefne arfvingernis nerværelse, denne forretning igien foretaged, og saa er videre derved 
Passeret efterskrefne nemlig; først blef Niels Jørgensen tilspurdt af skifteforwalteren, hvorleedes 
hand vilde hafve det med den hiemgift, som de udgifte hans børn forhen heraf boet i forældrenes 
lefvende lif, og velmagt bekommed haver, hvor til hand Niels Jørgensen svarede, at hand vilde 
saaleedes have det, at de hiemme værende børn, skulle skee lige vedelerlaug, af alt huus her nu til 
boets registering er anført, hvor ved Niels Jørgensen ej vilde anke paa, at hans egen hoved laad 
derved bortgik, men alene var tilfreds med, nar de hiemme værende børn bekom lige vederlaug, 
imod det de gifte børn, til hiemgift bekommed haver, hvor for saa blef opregnet, hvis den udgifte 
søn søm nu lever nemlig Jørgen Nielsen til hiemgift har bekommed, og de 2 afdøde eldste sønner, 
nemlig Hans Nielsen, og S: Svend Nielsen haver bekommed lige vederlaug, og end meere, som 
faderen Niels Jørgensen nu angaf og ike vilde anke paa, efter som de var døde, og ved deris boes 
registering, og skifte, det den var given, deres børn er til nytte kommen, saa er da nu her optegnet 
hvis den lefvende udgifte søn Jørgen Nielsen har bekommed, som er en nye  ferdig arbiedswogn, 
med hammel tøm og helseeler, saa goed som 5 Sld., en ploug med behørrig jern 3 Sld., it aar med 
bihl 1 mrk. 4 skl., en sengsklæder 10 Sld., en agedynne flamsk wefning for 6 mrk., it nye wefved 
hiønde 2 mrk., for it bord bekommed 8 mrk., penge til it kaabber Car bekom 4 Sld., penge, it deigne 
trug 1 mrk., en seis med bom og ringe 2 mrk., en tønde seek 1 mrk. 4 skl., it galt, og it Soe svin 4 
mrk., 2 Faar 6 mrk., en Koe saagoed som 5 Sld., 2 gl. Gies 2 mrk., en tønde øll med træet 3 Sld., ½ 
tønde søt øll med træet 3 mrk., andrager i alt til penge 39 Sld. 8 skl., Saa her imod tilleggis den  
 
Eldste hiemme værende søn Peder Nielsen for sin part 39 Sld. 8 skl., efterskrefne, it steen bord 
med foed for 5 Sld., it nyt wefved sengklæde 14 mrk., en røe Koe for 5 Sld., en jern gryde 10 mrk., 
en arbiedswogn med stier til for 3 Sld., en lugt sengested 8 mrk., I herberghused i wester seng, en 
linnen overdynne, en linnen underdynne, 2 bruegarns lagen, 2 puder med vor paa, en linnen ranned 
hofveddynne, det tilsammen for 10 Sld., en ung braaged, og hielmed Hors Øeg 4 Sld., en stand 
tønde 2 mrk., en røe hielmed studkalf 6 mrk., en lesned agedynne 6 mrk., it deigne trug for 2 mrk., 
af en wehr forde 8 skl., :/: 
Den anden hiemme værende søn Niels Nielsen for berørte sin anpart hiemgift er tillagt for 
Summa 39 Sld. 8 skl., efterskrefne, en sort smaal blised Hest gilling for 10 Sld., en bleg røed Koe 
for 5 Sld. 2 mrk., en røed studkalf 6 mrk., en jern gryde 4 mrk., I Øster seng i Herberghused, en 
ullen underdynne for 6 mrk., en linnen hofved dynne for 3 mrk., it bruegarns lagen 3 mrk., 2 puder 
med vor 5 mrk., 4 Faar á 4 mrk er 4 Sld., en brun braaged Tyr 4 Sld., en nye wefved benkedynne 3 
alen lang 2 Sld., en ørk af eeg uden laas for 14 mrk., en blak brun blised gl. Hest gilling 3 Sld., en 
segt, og it sold for 1 mrk., en gl. ølltønde 8 skl., :/: 
Den tredje hiemme værende søn Anders Nielsen for sin anpart berørte hiemgift 39 Sld. 8 skl., er 
udlagt en brun hielmed Koe 6 Sld., en brun stierned  Qvigekalf 7 mrk., en brun blised Hoppe for 6 
Sld., 6 Faar á 4 mrk er 6 Sld. Af en brøgger kedel i mur paa en tønde stoer helften for 4 Sld., en 
ploug med jern, og tilbehør for 3 Sld., it aar med bihl 1 mrk., en linnen underdynne for 10 mrk., en 
blaae ranned linnen hofveddynne 4 mrk., en blaae ranned linnen pude uden lin vor 1 mrk. 8 skl., en 
linnen pude med vor 2 mrk., it bruegarns lagen 3 mrk.,  it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en ullen 
ofverdynne 3 mrk., en metal gryde for 4 mrk., en lesned agsdynne 5 mrk., i stuen en tryggeskafteds 
benkedynne paa Nørrebenk 5 alen lang for 7 mrk., en tryggeskefteds benkedynne for bordenden 3 
alen lang for 1 mrk. 8 skl., it wraaeskab i stuen med it laasfast rum for 6 mrk., :/: 
Dend yngste søn Lars Nielsen for sin anpart berørte hiemgift som er 39 Sld. 8 skl., derfor udlagt 
en brun braaged Koe for 6 Sld., en røe stierned i kalfved Qvige for 4 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 4 mrk er 
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3 Sld., en ung brun blised ugilled foele for 7 Sld., en røe sanded galt 4 mrk., af brygger kedelen pa 
en tønde stoer helften for 4 Sld., en wogn med stier hammel tøm, og halseeler for 4 Sld., en gl. kiste 
uden laas for 1 mrk. 8 skl., en øll tønde for 1 mrk., I Drengehuused, en linnen underdynne for 2 
Sld., en ullen overdynne 4 mrk., en linnen hofdynne for 4 mrk., 2 blaargarns lagen 3 mrk., en gl. 
agedynne 1 mrk. 4 skl., en tryggeskefteds benkedynne under winduen i stuen 6 alen lang 6 mrk., it 
bord i stuen med oben foed, og skoffe for 6 mrk., en nye ploug knif og skier 6 mrk., heraf til overs 2 
mrk. 4 skl., :/: 
Nok tilkommer sønnen Anders Nielsen imod en kiste som ike i forde hiemgift er beregnet 6 mrk., 
og imod en sadel som og ike er derudi beregnet 4 mrk., er 10 mrk., derfor ham er tillagt, en røe 
Hielmed Qvigekalof for 6 mrk., it Faar for 4 mrk., :/: 
Item tilkommer sønnen Laurids Nielsen imod en sadel som ike i forde hiemgift er beregned 4 
mrk., efter som hand imod sine sødskende Kiste haver bekommed med wederlaug og er for de 4 
mrk., it Faar for 4 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne hiemgiftes udlæg til penge 160 Sld., lig med blifver nu i 
behold 10 Sld. 3 mrk.,  
Hvilked faderen Niels Jørgensen paa sin hofved laad er berettiged, og er ham derfor tillagt, it 
Faar for 4 mrk., en røe hielmed Koe for 6 Sld., en røe røgged Qvigekalf for 6 mrk., en hvid Soe 3 
mrk. 8 skl., ved den yngste søn Lars Nielsen udleg 2 mrk. 4 skl., ved amptskrifverens udlæg 7 skl., 
:/:  efter at saaleedis til hiemgift, og den overblefne rest til en hver var udlagt, Saa blef faderen af 
skifteforwalteren tilspurdt, om hand derpaa hafde noged at anke, hvor til hand svarede nej, at hand 
ike hafde her paa noged at anke, Thi ded var hans egen begiering, at de hiemme værende sønner 
som forskrefved staar nydedlige vederlaug, imod deris broder Jørgen Nielsen som nu lefver, og 
haver forskrefne hiemgift bekommed, dernest tilspurde skifteforwalteren de hiemme værende 
sønner, om de ike var tilfreds med, at de saaleedis har bekommed vederlaug, imod deris befnte 
borders hiemgift, og om de hafde noged at anke paa, at benefnte deris 2de søstre hafde bekommed 
den hiemgift heraf boet, da de blef udgift, end dog det noged meere, end hvis de, og deris brødre 
hafde vederlaug fore, opdrog, hvilked ike her efter deris egen begiering skulle indføris, mens de 
svarede, at de ike i nogen maade der paa hafde noged at anke, eller kiære, og vare de der med saavel 
som alt hvis her nu forretted er vel tilfreds i allemaader og allemiste forbeholte alle børnen sig, at de 
her efter vil have deris andeel i forskrefne 5te gaard, naar den af mænd vorder taxered, derved saa 
dette skifte sluttis, dette saa at være til ganged, og Passeret, som her udi forskrefved staar, des til 
vidnisbiurd, under vore hender, Skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen.  
H: Brugman. Niels Jørgensen. Peder P:N:S: Nielsen. 
 Jørgen J:N:S: Nielsen.  Hans H:P: Persen. Anders A:N:S: Nielsen.           
Iser I:R: Runge. Poul P:P:S: Persen Ryman.        Hellis H:M: Mefvesen. 
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Anno 1700 Den 6 February, er efter lovlig Giorde Tillysning, Saa og efter Holts Forsteren Hans 
Christensen begiering efter ergangne Dom, afsagt inden Nørre Herrits ting afsagt, den 12 January 
nest afvigt, ofver Anders Jensen, som boer paa den 14 Kongens gaard i Røe sogn paa 
Borringholm for begangne ulovlige Skovhuug, hvilked Anders Jensen i en deel self vedgaar, som 
ved 8te mænds siun er begramsked, og derfor paa hans Høy Grevelig Excellence Hr: Ober Ieger 
Mester Grev Reventlous weigne, af holds forsteren Hans Christensen ved retten tiltalt, om Dom 
erlanget, som agten, og slutningen indeholder, at Deliqventen Anders Jensens boeslaad, hans 
Høygrefvelig Excellence er hiem falden, med videre straf samme doms slutning formelder derfor, 
og efter berørte Holds forsterens begiering, bemelte Anders Jensen boe og Goeds i dag, er 
registered, og wurdered, 
 Hvorved paa rettens wegne /: udi bemelte Holds forsterens nerværelse :/  Var ofver værende Høy 
Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Etc: fuldmegtig Hans Jensen og Brugman, til samme forretning 
er Wurderings mænd opmelded Hans Nielsen, og Niels Rasmusen i bemelte Røe sogn, Hvor da, af 
Holds forsteren først blef fremlagt, anmelte Herritstings dom, af følgende indhold, 
 Eschel Nielsen K:M:Byefouged i Hasle, og Herritsfouged i Nørre Herred, Giør Witterligt at aar 
efter Gudsbiud A: 1699. Fredagen den 8 September inden bem Nørre Herrits ting for retten 
fremkom  K: M: Holds forster S: Hans Christensen af Clemmedsker sogn, og beviste med 
Tingbudene i Røe sogn, Poul Hansen og Hans Pedersen, som af hiemlede ved æed efter loven med 
opvagte fingre, lovlig til dag, med aattendagis hold og varsel at hafve hidstefnt Anders Jensen i 
forde Røe sogn, til ottemands opkræfvelse, paa den 14 gaards tilliggende skov, og skovparter, som 
bemelte Anders Jensen nu paaboer, saa og til 2.3. og 4. ting at møede, vidnesbiurd at paahøre, og 
tilspørs maal at svare, hvor efter Holds forsterens agter dom ofver at er hverfve og haver aatte 
mænd at granske og besigtige for benefnte Gaards tilliggende skovparter, og Krever sampt gaards 
træer, hvorleedis den nu forefindis, saa og rettelig forklare, og besigtige, om noged paa 3 á 4. aars 
tiid kand være huuged, saavel af giersel, og underskovf som treer, hvilked de alt sammen haver at 
forrette, og inden tinge fra demmen at gifve beskrefven,  
Saa bleg af retten opmelt efterskrefne mænd, nemlig formand Hans Jensen Wester i Clemmedsker 
sogn. Peder Larsen, Niels Jensen. Og Jens Svendsen ibiden, af Røe sogn. Mortten Larsen, og 
Anders Rasmusen og af Olskier sogn, Jacob Pedersen, og Mortten Jensen, hvilke forskrefne 
Dannemænd, hafver at begifve demmen, paa den 14 fæstegaards tilliggende skoufparter, og 
tilliggende skov reener paa torsdag først kommende den 14 September, og da efter oben bemelte 
opkrævelses tilhold, deris forretning foretage, og saa lovligen forfatte, og til neste ting under deris 
hender udgive. Saaleedis som de agter at vil ansvare, dertil vidnisbiurd, under mit signet Datum Ut 
Supra.  
 
Nest paa følgende den 6 Oktober er Tinged igien holden, for retten fremkom formanden Hans 
Jensen. Og hans medfølgere, og afsagde deris afsigt paa den 14 gaards tilligende skufsparter i Røe 
sogn, som saaleedis lyder. Anno 1699. den 25 September, er vi nu der skrefne aatte mænd efter den 
os tilstillede forseglede, opkræfveldes tilhold, møt i dag paa den 14 fæstegaards tilliggende skouf, 
og skousparter, sampt gaards træer, og dens beskaffenhed, med ald sin flid efterseeit, gransket, og 
besigtiget, og det saaleedis forefunden som følger. 
Gaardens Rette tilliggende skov bestaar i særdeelished af en liden Dall, af en deel elle, og aske, og 
en deel reener, som iligemaade bestaar af aske og nu der skov, og findes udi ald for bemelte 
Skoufparter, at være hugged uden forlov, eller nogen lovlig udvisning, fire stoere aske træer, saa  og 
55 andre aske træer, og saaes af stubbene, at disse forbenefnte 55. træer, var en deel afsparre, og en 
deel af fretters størelse, og nogle mindre, og fanttis disse træer at være hugged paa 4. á 5 aars tiid, 
ellers fanttis en stoer deel gamle aske stubbe, som vi ike kunde giøre tøke paa, hvor lenge siden 
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træerne deraf vare bort huggeene, hvad gaardens træer er angaaende, da fanttis i gaarden 2de store 
askestubbe, og det ene træ var ganske borte, og af det anded laa it støke hos roden, som iligemaade 
uden udvisning var huggen, hvad ellers gaardens tilligende underskovf og fortoug, i bøgeskoufven 
er angaaende, da bestaar det alene af hasel, og fore tilgiersel, hvor af var bort hugget nogle planer 
uden forlof, at dette saaleedis bestaar i sandhed, bekræfter vi med vore henders underskrivelse, 
Datum Aasteden Ut Supra. Hans H:J:S: Jensen.          Peder P:L:S: Lauritsen. 
Niels N:J:S: Jensen. Morten M:L:S: Larsen. Jens Svendsen. 
Anders Rasmusen. Jacob Persen. Morten M:J:S: Jensen. 
 
Den 20 Oktober er ting igien Norden holden, hvor, da K:M: Holds forster S: Hans Christensen 
Præsenterede i dag for retten, og satte korteligen udi rette, at eftersom lovlig, ved en aattemænds 
skønning, her inden retten er bevist at den forhen indstefnte Anders Jensen. Boende paa den 14 
gaard i Røe sogn, hafver huuged paa nogle aars tiid, udi bemelte gaards skouf, en stoer deel baade 
stoer, og smaa asketræer, saavelsom afhendt til andre giersel, og anded, som af den aattemænds 
skønning videre kand seeis, ike ioe bør at lide efter den Kongl: allernaade skov forordning, og 
derfor uden at erstatte ham denne Procehsis, anvente bekostning, hvor paa begieris af Kongl: M: 
Herrits fouged, en retmæssig dom; Anders Jensen loved at svare skriftlig her imod til neste ting, 
Nest efter som var den 3 November 99. i rette lagde Anders Jensen hans skriftelig indlæg lyder 
saaleedis, 
 Att saa som jeg underskrefne Anders Jensen boende i Røe sogn, Høyligen er for aarsaged, at føre 
mit korte snør imod Holds forsten Hans Christensen, som mig saa unødvendig før i Procehsis 
bekostning, først haver hand laded opmelded mænd som skulle besee den 14 gaards skovf reener, 
og der optegned en deel aske stubbe , som en deel skarns tøy, kand være bort staallen, men som ieg 
haver vedtaged forde gaards ødesteel at bebygge, og mange gange søgt Holds forsten, om udvisning 
og ej haver nøded noget, Hvor fore ieg nødes till, at hugge noged til hielp at sætte paa Kongens 
gaard, som staar tilsiune, som og Holds forsten hafde burdt at eftersee, om hand hafde i sinde at 
søge Kongens, og bundens bæste, for det anded er mit paastaaende, at Holds forsten beviser at eig 
haver solt, og afhended noged af bemelte skouf, som eig for moeder hand ei udi ringeste maader 
skal kunde giøre, hvis ike formeener eig hand derfor bør at anseeis, andre fattige folk hadere til 
afskye, for det 3de hvad de 2de gaards træer angaar, da varede ganske raadnede fra top til roed, saa 
ieg var bange at de skulde falde og giøre skade, paa folk, og Qvæg, som ieg formeener der med ej 
nogen skade kunde begaaes, for det 4  at saa som ieg haver anvendt forde træ til huusenes 
Reparation, saavel som en stoer deel anded tømmer, baade bielke, stolpe, leider, og sparrer, som ieg 
haver kiøbt, og sat paa forde gaard, saa vil ieg af dommeren hafve paakiendt, om ieg der udi hafver 
giort ret, eller Holds forsteren som vil forhindre, at Kongens gaard skal opbiuges med videre som 
paa sine tilbørlige stæder skal blive andraget, om ieg ike maa nyde fred, som ieg formoder 
Dommeren anseer som hand agter at forsvare, datum Røe sogn den 3 November 1699.  
Anders A:J:S: Jensen. 
 
Saa fremlagde welbemelte Hr: Holds forster den 17 Okt. hans indlæg som er af følgende indhold. 
K:M: Herrits fouged S: Eskild Nielsen til den 14 gaards besidderis Anders Jensens i rette lagde 
indlæg, mældes første post, at hand vil sige, at de aske stubbe kunde væred bort staalled, da bør 
hand de bevise, eller som gaardens besiddere self der til efter skov forordning svare som ved bør, og 
at hand hafver søgt mig om udvisning til hielp, til gaardens biugning, skal ike befindes men at hand 
siger at nødis til at hugge noged til hielp, at byge Kongens gaard med, da Refererer ieg mig endnu 
derom til min forige i rettesettelse, at bonden som biugnings tømmer til sin gaard behøfver, bør det  
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Paa ambtstuen i rettetiid at angive, og da forvente ordre til udvisning og saaleedis self søge sit 
bæste, og sin gaards opbiugelse, saaleedis som den Kongl: skov forordning ommelder, men hvad 
hand bekiender at have hugged uden udvisning, der for paastaar ieg hand bør lide efter loven, 2 
post, at ieg skal bevise at hand haver solt, og afhendiget noget af skoven, da efter siunningens for 
Claring bør hand self at svare, eller og for Clare bevislig, om træerne ere bort staallene, eller entten 
om hand dem haver solt, eller self hugged, at lide derfoer, og er det ieg løgntig paasagt, at ieg hader 
hammen, eller nogen anden, og det finder vil Herritsfougeden af sagen, hvem uret haver, 3 post de 
tvende gaars træer angaaende som hand foregiver at have maat hugged, for at forekomme, at de ej 
skulle giøre hammen skade paa folk og Qvæg, da burde det ike allermiste paa ambtstuen, og for mig 
først væred angifved men end og af 2de mænd besigtiged, om det sig saaleedis hafde befunded, men 
som det ej er skeed formoder ieg, at hand for samme sin gierning, som for uhiem melt bør at saa til 
rette, til den 4 post at hand haver kiøbt som hand beretter, adtskeelligt tømmer, og sat det paa 
gaarden, da naar hand beviser hvor, og om hand saadant paa lovlig maade haver bekommet, og at 
det er sat paa gaarden er det meget vel, og da haver hand dog ike giort meere, end sin pligt, efter di 
hand self bekiender, at have antaged gaarden til biugning, hvor udi ieg hammen da ingen hindring 
kand, eller skal giøre, naar alting skeer efter Kongl: anordning, og med denne Procedur, i hvor hand 
det andrager, giør ieg hammen ingen ufred, men bruger retten, og begierer uden ophold Dom i 
Sagen, Datum Pillegaard den 16 November A: 1699. Hans Christensen, som samme læst, og 
paaskrefven indlæg, om formelte, Anders Jensen blef paaraabt, om hand noged videre i sagen hafde  
at føre, mens ej møtte, 
 Saa optagis sagen til Doms Anno 1700 den  12 January, er Nørre Herritsting atter igien holden, da 
er Dom afsagen som følger. Efter som Holds forsteren S: Hans Christensen her til Nørre Herritsting 
haver laded indstefne Anders Jensen som boer paa den 14 gaard i Røe sogn. til aatte mænds 
opkræfvelse paa bemelte gaards Skov, sampt gaarstræer, til dom at lide for hvis træer, derudi uden 
forlov, eller udvisning, kand være huggen, og bort kommen, paa 3 á 4 aarstiid, derom de af retten 
opmelte aattemænd, og haver indgifved deris forretning, og syhn den 6 Oktober, sidst afvigte, hvor 
med Holds forsteren beviser at være huggen, uden udvisning 4 stoer aske træer, og 55 mindre aske 
træer, Thi sætter forde Holds forster i rette, og formeente, at efter di hand lovlig med den 
aattemænds syhn har bevist en stoer deel aske træer udi berørte 14 gaards skov uden udvisning er 
huggen, om Anders Jensen ike ire bør, derfor at lide, efter den Kongl: allernaadigdte skov 
forordning, og begietde der paa Dom; Anders Jensen her imod ved hans skriftlig indlæg foregiver, 
en deel af bemelte træer, at være bort staallen, saa og siger  self at have hugged en deel til gaardens 
bebyggelse, som hand øde haver antaged, og ike har nødt nogen udvisning til bygnings tømmer, saa 
og saa foregiver, at de tvende gaards træer var raaden, da fordi hand frygtede, de skulle falde at 
skade folk, eller Qvæg, hafver hand dem hugged, med videre samme indlæg ommelder; da efter 
som Clarligen med en aattemænds syhn tagen paa efter bemelte 14 gaards skov, bevises at der nu 
paa nogen tiid, er huggen er stoer deel aske træer uden skov betienternis udvisning, hvor af Anders 
Jensen udi hans indlæg self vedgaar en deel haver hugged, saa kand den undskyldning hand der paa 
giør /: som er at hand haver dermed bygt paa gaarden ike være hammen til nogen befrielse, men 
hand hafde burdt søgt udvisning paa behørigestæder, saa efter di sligt ike er sket kiender ieg tillige 
med mine med domsmænd, som er de aatte stokemænd for ret, at Anders Jensen efter hans Kongl: 
M: allenaadigste Skoufforordnings 29 pungtis tilhold for saadan hans forseelse, og utilbørlig Skou 
huug bør at bøde sine stref og hans boes laad /: naar først er fradragen huus restandsen, som paa 
gaarden for Kongl: skatter kand være, og ald anden bevislig Gield:/ Hans Høy Grevelig Excellence 
Hr: Ober Jegermester Refventlov, efter hans Kongl: May: forordning af dato, 8 December 1688. 
den38 Pungtis tilhold, at være forfalden, og hvis Anders Jensen ieg boes lad haver, da at straftes udi 
arbiede paa Bremmerholm aar og dag, des til vidnisbiurd, under vore signeter, Actum Anno Die 
Loco Ut Supra;             Hans H:P: Persen. 
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Dernest blef da udi Anders Jensens boe efter søgt, og befanttis hammen, og hans hustru Ellene 
Lauridsdaatter, at tilhøre efter skrefne registerede, og wurderede Boehave neml: 
 
En brun halt Hest for 8 mrk., en harre 12 skl., en vogn ree 8 skl., it dito 4 skl., halm for 2 mrk., Høe 
i stue længden for 4 mrk., en slee i forstuen 1 mrk., en gl. tønde 4 skl., en ploug uden jern 1 mrk., 2 
høestier 1 mrk., Høe paa stuelofted for 8 mrk., I Stuen. En kiste uden laas for 2 mrk., en vogge for 1 
mrk., it gl. madskab  for 1 mrk. 4 skl., it vraaeskab for 1 mrk., en hand qvern 4 mrk., ølfiering for 1 
mrk., en salte fiering 12 skl., en dito 8 skl., en sort røgged Qvigekalf for 2 mrk., bestaaende i 
Plommagaarden i Westermarie sogn husene arfvepart 9 mrk. 8 skl.,  
Summa 12 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Herfor uden fanttis paa boepellen, en brun Koe, som Anders Jensen beretted sogne Capelanen Hr: 
Jørgen Vanbye, saavel som og nu en sort røgged Koe, som Ellene S: Lars Hansen, og en røe røgged 
Koe, som Peder Larsen alle boende i Røe sogn, er tilhørende, og er af Anders Jensen leiede, som 
hand ved sin æed beretted saa leedis sandt at være, efter skifteforwalterens anfordring hafde Anders 
Jensen, og hans hustru ej videre at foregifve, endnu en senge bydel, som hand, og hans hustru hafde 
at ligge udi, hvilken blef efterseet, og ej var wendt at wurdere, her imod blef angivne efterskrefne 
Gield, Nemlig. 
Kongl: May:  Ambtskrifver og Ridefougedefter Sr: Hans Henrich Schor , fordret af denne anrørte 
gaard, forfalden og resterende Restance for aar 1699. 2 Sld. 2 mrk. 2 skl., hvor for er udlagt, en brun 
halt Hest for 8 mrk., halm for 2 mrk., en gl. tønde 4 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Holds forsteren Hans Christensen, som paa hans høygrefnelig Excell Hr: Ober Jegermesters vegne 
sagen mod Anders Jensen hafver forfuldt, Prætenderet paa Procehsens bekostning, og sin umage 
med reiser, og fortæring i alt 10 mrk. 8 skl., her for kand ike skee udlæg, efter som i anrørte 
hiemtings Dom slutning herom ej noged meldis :/: 
Anders Jensen rester til hans broder Hans Jensen, som hand wærger for, og er børne, eller 
arfvegoeds 4 mrk., udlagt en vage for 1 mrk., en harre for 12 skl., it wogn ree 4 skl., endnu it wogn 
ree 8 skl., en ploug uden jern 1 mrk., en saltefiering 12 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
For Skifteforwalteren med sin reyse till boepællen, paa sin egen bekostning trei mill frem, og 
tilbage 2 mrk.,  
Skifteskriveren  for sin reyse, denne forretning at skrifve, og till bogs føre med registering og papir 
at kiøbe  4 mrk., for diss 6 mrk., udlagt det Høe paa stuelofted.:/: 
Wurderings mændene 3 skl er 6 skl.,  udlagt en salte fiering for 8 skl., til overs 2 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 5 Sld. 8 skl.,  
Liqvideret bliver til overs 7 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
deraf Anders Jensens hustru Ellene Larsdaatter tilkommer helften som er  3 Sld. 2 mrk. 10 
skl., resten 3 Sld. 2 mrk. 10 skl., er Anders Jensen berettiged, og er hans boeslaad, Anders Jensens 
hustru Ellene Larsdaatter for sin anpart 14 mrk. 10 skl., er udlagt Høe i stuelengen for 4 mrk., i 
Plommegaarden i Westermarie sogn 9 mrk. 8 skl., Ved Anders Jensens laad 10 skl., ved skatten 2 
skl., ved Hans Jens udlæg 4 skl.,  af en salte fiering 2 skl., :/: 
Anders Jensens hofved laad er 14 mrk. 10 skl., hvorfor er udlagt en sort røgget Qvigekalf fot 2 
mrk., én ølfiering for 1 mrk., en haand qvern 4 mrk., it waar skab for 1 mrk., it madskab for 1 mrk. 
4 skl., en kite uden laas for 2 skl., it par høe stier for 1 mrk., en sle i forstuen 1 mrk., af det høe paa 
stueloftet 2 mrk., heraf till ofvers 10 skl.,  
Forskrefne saa at verre Passeret Testrer Hans Jensen.    H: Brugman.   Hans H:N:S: 
Nielsen.      Niels N:R:S: Rasmusen.  
Ofver værendes naar denne forretning er skeed. Hans Christensen. 
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Forskrefne saa at verre rigtig, og lydelige ved den paa Anders Jensens boepæhl forfattede 
registering og wurdering, saa og dend afberørte Holtforsteen Hans Christensen till os Rettens 
betiendter lefverede hiemtings Dom. Og dend der efter forfattede forretning, som i skiftebøgerne 
findis indførdte hvilken till endelig er sluttet, dend 8 Marty berørte aar 1700. 
Des till widnisbiurd, under vore hender og signeter.Actum Aa. Die Et Loco Ut Supra. 
Hans Jensen.  Henning Brugman. 
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Anno 1700 Den 8  Febuary, Er efter Advarsel til de vedkommende holden  Registering og 
Wurdering, Sambt Schifte og Deeling efter afgangne  Jens Anders søn, der fordum boede og 
døde i Rudskirke Præstegaard ved Navn Hans Jensen,  som døde hos sin moder, der er i 
Ekteskab med Jørgen Jørgensen som i hendis benefnte mands Absents boer paa Myregaards grund i 
Olsker sogn. Og som Mons Olsen der nu boer paa dend  12 gaard i Olsker sogn. forhen efter berørte 
myndlings fader, for bemelte myndling Hans Jensen er til wærge anordnet, Saa er dette skifte paa 
bemelte Mons Olsens boepehl holden, og foretagen, Og det Imellem denne S: Drengs Moder som er 
Anna Hansdaatter, for hende efter  som hendis mand Jørgen Jørgensen ike nu er her paa landet, og 
til stede, men i Kongens tieneste, meenis nu at være i København efter hendis begiering til 
laugwærge anordnet, somsig det godvillig paatog nemlig,  
Wefvest Pedersen boende i bemelte Olsker sogn. Item en fuldbroder til bemelte myndling, som er 
Jens Jensen, for ham er nu hans Mor broder Anders Hansen boende i Østerlaursker sogn tilordnet 
at værge, 
Saa og hans nerslegt Mortten Morttensen i Boelsker sogn forhen til wærge anordnet, og derved 
forblifver, Moderen Anna Hansdaatter haver aufled med berørte sin mand Jørgen Jørgensen 4 
sønner og en daatter, deraf 
 
Dend eldste søn er Per Jørgensen paa 14 aar gl. 
Dend anden søn er Jørgen Jørgensen paa 9 aar gl. 
Dend 3 søn er Lars Jørgensen paa 5 aar gl. 
Dend yngste søn er Pouel Jørgensen 2 aar gl. 
Daatteren Karne Jørgensdaatter 12 aar gl. 
 
For dem er faderens Absents til wærge anordnet Fader brøderne Hans Jørgensen i Olsker sogn. og 
Niels Jørgensen i Sandvig, hvilke børn er haldsødskende til berørte myndling. Og efter loven arfver 
half laad Imod fuld sødskende. 
 
Hvor ved  paa Rettens weigne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten 
Commendant og Amptmand Waldemar Reeds, ved sin fuldmegtig  Hans Jensen, og skifteskrifver 
Henrik Brugman, Paa samme skifte er till  Wurderings mænd opmelded Anders Larsen, og Mortten 
Dideriksen i bemelte Olsker sogn. Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Først befindis efter det skiftebref ganged efter forskrefne denne S: Drengs fader berørte Jens 
Andersen, datered den 15 September 1684. denne myndling Hans Jensen at være arfvelig 
tilfalden først i løsøre arf 53 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Og som det goeds efter faderen derfor indlagt er, ike er af den beskaffenhed, at det nu kand in 
Natura for den pris den tid derpaa er sat annammis, saa fremviste wærgen Mons Olsen til dessen 
betalning, efterskrefne Goeds, som af berørte wurderings mænd, er taxered saaleedis nemlig.  
En sort Hest  for 6 Sld.,  it ungt brun Hors Øeg 3 Sld., it røe hielmed Koe for 6 Sld., en sort hielmed 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en graae hielmed Qvige 10 mrk., it hvidt soesvin 2 mrk., it hvidt galt svin 2 
mrk., en gl. kaabber kedel er vegtig til penge 6 mrk., en gl. metal gryde med lapper paa er sat for 5 
mrk., it tørf jern 1 mrk. 4 skl., en lette naur 8 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk., en salte tønde 1 
mrk., en gl. øll halftønde 4 skl., en nye opflyd øll tønde 1 mrk. 8 skl., it ølkar paa it tønde rum 1 
mrk. 8 skl., it gl. wefved sengklæde 3 mrk., en linnen sengedynne 8 mrk., en dito 6 mrk., it brue 
garns lagen 8 mrk., 2 blaargarns lagen 6 mrk., en linnen hofdynne 2 mrk. 8 skl., en linnen pude med 
lin vor, og strik 3 mrk., en olmerdugs pude, med lin vor 4 mrk. 8 skl., en benkedynne 3 alen lang 3 
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mrk., 2 sengesteder medskammel 1 mrk. 8 skl., it wraaeskab 2de laase foer for 8 mrk., it bord med 
foed 1 mrk. 4 skl., en bagstoel 12 skl., en gl. benkedynne 3 alen lang 1 mrk. 4 skl., en mæssing 
lysestage  12 skl., en stoer smør bøtte med hvide hosle bon paa 6 skl., 3 finne spanne á 4 skl er 12 
skl., 2 finne sybøtter á 2 skl er 4 skl., en finne pibe kande 6 skl., hos Casper Henrik Westerwalt 
fordris  6 mrk., som Mons Olsen ike efter hans beretning hafver bekommed, og derfor erkiendte 
skifteforwalteren for ret, at Mons Ollufsen det self indfordrer, og nu svarer det tillige med hvis som 
nu af forde Summa resterer som er 10 Sld. 2 mrk. 6 skl., og derfor efter som den laad bemelte 
myndling er ved dends fyldelst giørelse ike meere til vederlaug af det rørrende Goeds  beqvemmed 
nu at efter see, og in natura taxerer, Mons Olsen fremviste efter skrefne, som af berørte wurderings 
mænd er sat saaleedis nemlig, en røe hielmed stud i fierde aar er sat for 6 Sld., resten som er  4 Sld. 
2 mrk. 6 skl., loved Mons Olsen med reede penge at vilde betale  saavel som, og for berørte 
wurderings stud, efter som Mons Olsen gifve rente af børnegoeds fra berørte S: Jens Andersens 
skiftebrefves dato, til nu goedsed af Mons Olsens boe udtages, her imod Mons Olsen fremlagde it 
tings vidne udsted af Nørre Herrtit ting datered den 3 juny 1687. hvilked indeholder at Mons Olsen 
inde bemelte Herrits ting 3 gange haver opbunden forde hans mynlings tillagte løsre Goeds, og Her 
efter nefnte ham til kommende andeel af sin Sahl: Faders Ifareklæder, hvor ved Mons Olsen 
formente sig at være fri for rentis gifvelse af forde Børnrgoeds og angaf derved udi Summa at have 
lided skade, til dessen betalnings fulde Summes tilsvar, skifteforwalteren her paa Reholverede at 
efter som af berørte skiftebref befindes adtskeelige Rørrende vare denne mynling er tillagt, som 
Mons Olsen med  tings vidne beviser ike at kunde hafve bekommed penge for, og saadanne vare 
efter haanden kand forringes, hvilke vare nu Mons Ollufsen, efter den der paa efter S: Jens 
Andersen satte taxt, er beregned, og fyldest giort, saa kand deraf ej nogen rente Mons Olsen 
beregnis, mens derfor fri at være, og det øfrige Remitteret skifteforwalteren forde wærgernis 
Prætension, renten angaaende til lov, og ret, dernest blef efter forde skiftebref anfært, den anpart 
denne S: Dreng Hans Jensen efter sin S: Fader Jens Andersen er tilfalden af sin S: Faders 
Ifareklæder, som opdrager efter den da der paa satte taxt, til penge 18 Sld. 1 mrk. 8 skl., og befindes 
klæder derfor er udlagt, som af berørte wurderings mænd nu er sat saaleedis nemlig en graae klædis 
kappe for 6 mrk., en sort klædis kioel med graae klæde under og haar knapper udi for 5 Sld. 2 mrk., 
it par sorte klædis bopser med hvidt lærret under for 2 Sld., it par gl. pistoler med flintelaase for 1 
mrk. 8 skl., resten som er 9 Sld., derudi forskrefne Ifareklæders taxt forskieller, der om blef Mons 
Olsen saa foreened, at hand med wærgernis samtøke skulle self betale, og Mons Olsen til hiem det 
tillagt vorder skal svare, uden videre Procehs udi reede penge Summa Summarum andrager 
forskrefne denne S: Drengs arf, og middel in Alles til penge 72 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Herimod blef angifven efterskrefne Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger nemlig. 
Moderen til denne S: Dreng, Anna Jørgen Jørgensens som hafver benefnte sin søn i sin svaghed 
med Phlegning opwartted, og da hand døde haver bekosted ham til Jorden, svarer, og betaler hvis 
derfor endnu rester, blef derfor bevilged at nyde her af boet udlæg for penge 15 Sld. 2 mrk., og nu 
udlagt, en røe hielmed Koe for 6 Sld., en sort hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., it wraaeskab med 2 
laasse 8 mrk., en metal gryde med lapper paa for 5 mrk., it gl. wefved sengklæde 3 mrk., it bord 
med foed 1 mrk. 4 skl., en bagstoel for 12 skl., :/: til overs 2 mrk.,  
Jens Kieldsen af Hasle fordred for fragt hand for denne S: Dreng Hans Jensen hafver betalt, til og 
fra Kiøbenhavn 4 mrk., udlagt en graae hielmed Qvige for 10 mrk., til overs 6 mrk., :/: 
Mons Ollufsen for sin bekostning til denne S: Dreng bevilged 4 mrk., udlagt af pengene disse 4 
mrk., :/: 
Nok angaf af Mons Ollufsen at hand skal have udgifved til denne S: Drengs skollegang og der paa 
fremviste Skolemesterens sedel, datered den 2 may 1691. under hans Olluf Gundersen Normans 
haand 5 mrk., og til mynlingen aoarte betalt 1 mrk., er som gotgiøris 6 mrk., udlagt 2 sengesteder 
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for 1 mrk. 8 skl., en salte tønde 1 mrk., en øll halftønde 4 skl., en nye opflyed ølltønde 1 mrk. 8 skl., 
it øllkar paa it tønde rum 1 mrk. 8 skl., 2 finne sybøtter 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af 
pengene Mons Olsen har loved at betale disse 5 Sld. 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt en seis med bom og 
ringe for 1 mrk., penge 1 mrk., en mæssing lysestage 12 skl., en finne span for 4 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 25 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 46 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Som deelis Imellem Moderen, en fuldbroder 4 halfbrødre, og en halfsøster er deraf Moderens laad, 
som arfver en fuld broderlaad som er penge 11 Sld., Item fuldbroderen Jens Jensens laad penge er 
og 11 Sld., og 4 halfbrødre, som en hver arfver en søsterlaad som er penge 5 Sld. 2 mrk., Saa og en 
halfsøster som arfver en halfsøsterlaad som er 2 Sld. 3 mrk.,  
 
For Moderen Anna Hansdaatter Jørgen Jørgens Hustruis fulde broderlaad som er 11 Sld., er 
udlagt, som hun self annammed, ved udfartens udlæg 2 mrk., af en graae hielmed Qvige ved Jens 
Kields udlæg 6 mrk., it hvidt Soesvin 2 mrk., it hvidt galt svin 2 mrk., en linnen sengedynne 8 mrk., 
en benkedynne 3 alen lang 3 mrk., it bruegarns lagen 8 mrk., en linnen pude med lin vor 3 mrk., en 
graae klædis kappe 6 mrk., en linnen hoved dynne 2 mrk. 8 skl., it tørf jern 1 mrk. 4 skl., en finne 
span 4 skl., :/: 
Fuldbroderen Jens Jensen som Anders Hansen, og Morten Mortensen er wærge for tilkommer 
paa sin andeel 11 Sld., derfor er udlagt, en røe hielmed stud i fierde aar, er sat for 6 Sld., en sort 
klædis kioel med graae klæde under og haar knapper udi for 5 Sld. 2 mrk., dette udlæg 
Moderbroderen Anders Hansen i Østerlaursker sogn til sig annammed, og er deraf til ofvers 2 mrk.,  
Halfbroderen Peder Jørgensen tilkommer 5 Sld. 2 mrk.,  
Halfbroderen Jørgen Jørgensen tilkommer 5 Sld. 2 mrk., 
Halfbroderen Lars Jørgensen tilkommer 5 Sld. 2 mrk.,  
Halfbroderen Poul Jørgensen tilkommer 5 Sld. 2 mrk., 
Halfsøsteren Karne Jørgensdaatter tilkommer 2 Sld. 3 mrk.,  andrager 24 Sld. 3 mrk., derfor er 
udlagt, en sort Hest for 6 Sld., it ungt brunt Hors Øeg 3 Sld., en gl. kaabber kedel for 6 mrk., en 
lette naur 8 skl., en linnen sengedynne 6 mrk., 2 blaargarns lagen 6 mrk., en olmerdugs pude med 
lin vor 4 mrk. 8 skl., en gl. benkedynne 3 alen lang 1 mrk. 8 skl., en stoer smør bøtte med hugde 
bon paa 6 skl., en finne span 4 skl., en finne pibe kande 6 skl., penge 6 Sld. 2 mrk. 6 skl., it par sorte 
klædis bopser med hvidt lærred under for 2 Sld., it par flint pistoler 1 mrk. 8 skl., hos halfbroderen 
Jens Jensens udlæg 2 mrk., dette udlæg fadebroderen Hans Jørgensen til sig annammed, ved 
slutning af denne forretning, blef Enken, og samptlig wærgerne af skifteforwalteren tilspurdt, om de 
hafde meere at angifve, som berørte denne Sahl: Dreng kunde hafve fortient sig, enten med 
tienesteløn, eller i andre maader noged for hverfved, hvor til de svarede, at hand ike hafde noged sig 
videre forhverfvet, end forskrefne hans arfvepart andrader, og hvis klæder hand hafde at gaa med i 
hans lefvende lif var ike af nogen verdie at taxere, hvorved saa dette Skifte sluttis; 
Dette saa at være tilganged, og Passeret som forskrefved staar Testerer.     Hans Jensen. 
Henrik Brugman. West Pedersen. Mogens M:O:S: Olsen. 
Anders A:H:S: Hansen.   Hans Jørgensen.        Niels Jørgensen.  
Anders Larsen. Morten M:D:S: Diderishsen. 
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Anno 1700 Den 3 Marty, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden holden  Registering og 
Wurdering, Smapt Schifte, og Liqvidation efter Sahl: Niels Mogensen Gage, som boede og 
døde, i it udhuus beliggende  paa Kongens Mark udi Pedersker sogn, Imellem denne S: Mands 
efterlefvende hustru Karne Hansdaatter, for hende paatog sig  efter hendis begiering at laug 
wærge Lars Morttensen boende paa 7 Wornede i bemelte Pedersker sogn. paa eene, og paa anden 
side, denne S: Mands med sin efterlefvende hustru auflede børn, som er 2 døttre, hvor af 
 
Dend eldste daatter er Anna Nielsdaatter, paa 15 aar gl. for hende wærger faderens halfbroder 
Rasmus Olsen boende paa det 8 Worneds grund i Persker sogn. 
Dend yngste daatter er Kirstine Nielsdaatter paa 9de aar gl. for hende er til wærge anordnet 
Moderens søstermand Niels Larsen boende paa Berrild Koefoeds grund i Poulsker sogn. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og 
Amptmand Waldemar Reets ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne, og skifteskrifveren 
Henrich Brugman, Paa samme skifte er till Wurderings mænd opmelded  Hans Lassen, og Anders 
Rasmusen i bemelte Persker sogn. Hvor da er forrefunden og Passeret som følger,  
 
Obenmelte huus som er fire stolperum med stuen, hvor udi er 4 smaa winduer, en tagsteens 
Kakkelofn, nogle gamle skibswrag bræder til loft ofver stuen, med 2 gl. skabsøm i stuen er 
indklindt i weggene, det er it stolperum med en stingebielke udi det øfrige af hused, er it stolperum 
krobhuus, it stolperum forstue, og steerhused, med nogle flag derofver, og it stolperum lade huus, 
med en hol seng i stuen som gaaer ind i krobhuused, det tilsammen, efter som huused wester af 
Elletømmer, er taxered for 3 Sld.,  
en sort braaged gl. Koe som ike kand nu self Reise sig, og derfor er sat for 6 mrk., 4 gl. Faar á 3 
mrk og it lam for 2 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., it 
lided deigne trug for 1 mrk., en ølfiering 6 skl., en straae bonds tønde 4 skl., en gl. lyng rifve 6 skl.,  
Enken angaf at have laded føre en seek til Mølle, at lade malle det der er udi som er en half tønde 
Biug, og 2 skepper Rug, hvilked Enken blef bevilged til sin egen og hendes børns fremføede, nok 
fanttis it skrin af fyre træ uden laas, det er sat for 1 mrk., en ballig for 6 skl., it lided bord blad i 
stuen 8 skl., en liden gl. kaabber kedel er vegtig til penge 2 mrk., i Holsensen er, en gl. ullen 
ofverdynne, og en ullen underdynne, en hofdynne, og en gl. pude, med 2 gl. blaargarns lagen, som 
Enken, og hendis børn hafde at ligge udi hvilked Enken saaleedis blef bevilged at nyde foruden 
skifte, Enken blef af skifteforwalteren tilspurdt, tillige med den tilstede værende wærge, om de 
hafde meere til dette boes middet at angifve , hvor til de svarede ej videre at være end forskrefved 
staar,  
Saa  blef boens middel sammen regnet som andrager til penge 10 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Dernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som 
følger. 
Enkens laugwærge fremviste Capitain Lieutnant Weigels Qvitering, af indhold at Enken hafver 
lefveret, Kongl: May: Flintebøsse, kaarde, og Ammunition, som denne S: Mand i sin Soldat tieneste 
hafver haft Brug, Qviteringen er datered den 24 January 1700 Hvilked vedkommende efter 
begiering her er indført til efter retning :/: 
Kirke wærgen Anders Rasmusen fordred paa Sr Peders kirkis wegne, udbygger penge for 1699. at 
reste 8 skl., udlagt it bord blad i stuen for 8 skl., :/: 
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Laurids Morttensen i Pedersker sogn fordred for 2 skep Haure 1 mrk. 8 skl., og for en dags tørf 
skiør 8 skl., for lyng 8 skl., nok penge 1 mrk. 8 skl., er 4 mrk., udlagt, it Faar for 3 mrk., af it anded 
Faar ved wurderings mændenis udlæg 1 mrk., :/: 
Hans Henriksen i Persker sogn fordred 4 skl., udlagt en straabonds tønde 4 skl., :/: 
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning tilkommer Enken lige vedellaug, som 
opdrager til penge 8 Sld. 2 mrk., Kand her for ej bekomme meere end 7 Sld. 1 mrk. 6 skl., og derfor 
udlagt af it Faar ved wurderings mændenis udlæg 8 skl., it Lam 2 mrk., berørte huus som det foran 
er indført for 3 Sld., en sort braaged gl. Koe som nu ike kand reise sig self og derfor sat for 6 mrk., 
3 gl. Gies med Gaasen for 3 mrk. 12 skl., it lided deigne trug 1 mrk., en ølfiering 6 skl., en lyng 
rifve 6 skl., it fyre skrin 1 mrk., en ballig 6 skl., en liden kaabber kedel 2 mrk., :/: 
For skifted at forvalte 1 ½ mrk., udlagt af it Faar 1 mrk. 8 skl., til stemplet papir af samme for 1 
mrk. 8 skl., Skifteskriveren udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., udlagt af it Faar 1 mrk. 8 skl., 
:/:  
 Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 10 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Saa at indted er ofver blefven til at deele arfvingenne imellem , hvor for saa dette Skifte herved er 
slutted, efter som ingen videre Creditorer sig nu her paa skifted angaf, forskrefne saa at være 
Passeret Testerer. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og 
Amptmands weigne Hans Jensen. Henrik Brugman.  
Laurs Mortensen egen haand. Anders Rasmusen. Hans H:L: Lassen.  
Niels N:L: Larsen. 
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Anno 1700 Den 9 Marty, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Smapt Schifte, og Deeling efter S: Jep  Monsen, fordum Sandeman, som boede og døde, paa den 
46 Jord Eiendoms gaard, beliggende udi Westermarie sogn,Imellem denne S: Mands efterlatte 
hustru Margreta Jørgensdaatter, for hende blef efter hendis begiering, at laug wærge anordnet  
hendis søstermand Rasmus Morttensen boende i Blemme i Nyelaursker sogn. paa eene, og paa 
anden side, denne Sahl: Mands Samptlige Børn, og Børne børn, som er først denne S: Mands  
 
Søn Mogens Ibsens  daatter Ellene Monsdaatter, som Arist Ibsen i Westermarie sogn, og 
Hans Ibsen i Nyekier sogn, forhen er tilornned at wærge for, 
Denne Sahl: Mands med sin nu efter lefvende hustru auflede børn er 2 døttre. Hvor af. 
Dend eldste daatter er Ellene Ibsdaatter paa 12 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
moderbroderen Mogens Jørgenden, boende i Boelsker sogn. 
Dend anden daatter er Kirstine Ibsdaatter paa 9de aar gl. for hende er til wærge anordnet Jens 
Ibsen i Knudsker sogn. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Jørgen Nielsen, og Niels 
Ibsen i berørte Westermarie sogn, Hvor da er forrefunden og Passeret som her efter følger,  
 
Heste. Og Hopper. 
En røe Hoppe som er lided stierned for 13 Sld., en brun blised Hest for 12 Sld., 2 gl. mørk brunne 
Heste á 6 Sld, er 12 Sld., en sort stierned Hoppe for 8 Sld., en brun blised Hoppe for 6 Sld., it brun 
blised aars gl. Horsføll for 3 Sld., it sort aars gl. Horsføll for 10 mrk.,  
Qveg. 
En brun røgged Koe for 6 Sld. 1 mrk., en røe hielmed hvid paa manken Koe for 6 Sld., en graae 
Herred Koe for 6 Sld., en røed Koe 6 Sld., en blak røked Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort grimmed Koe 
for 5 Sld. 2 mrk., en røe braaged Koe for 5 Sld., en brun braaged Tyr for 3 Sld. 2 mrk., it sort 
grimmed Qvigenød 2 Sld., 2 røe braagede fior gl. Qvigekalfve støked á 4 mrk er 2 Sld., en røe 
Tyrkalf for 4 mrk., en sort røgged Qvigekalf for 3 mrk.,  
Faar 15 støker unge og gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 13 Sld. 8 skl., Gies. 3 gl. Gies. á 1 mrk. 4 skl er 3 
mrk. 12 skl.,  
Svin. En graae Soe for 4 mrk., en sort belted Soe 3 mrk.,  en graa galt 3 mrk., en graae ornegris 2 
mrk., en graae soegris for 1 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En ploug med behørig jern, og juhl for 6 mrk., en vogn med høestier hammel tøm, og halseeler 2 
Sld., en half for wogn 3 mrk., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., en hand qvern med en bin paa er sat for 
4 Sld., en gl. Karm wogn med fadding for 6 mrk., en sleede med slee Car træ vidier, og dreet for 4 
mrk., en gl. skov sleede, med 2 wogn stier og dret for 3 mrk.,  
I Drengehuused. 
En hakelse kiste med staal, og knif for 1 mrk., en juhlbenk for 8 skl., en skirebenk for 6 skl., it lided 
bufve sauf for 8 skl., en jerned hammel med lær seehler, og jern nagle, og hammel reeb for 1 mrk.,  
I Nyehuused. 
It fyre madskab med 2 dørre, og 2 laase for 10 mrk., it gl. langt fyre bord med kaars foed for 1 mrk., 
en benk med 4er been udi 8 skl.,  
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I bemelte Nyehuused. I Nørre seng. En blaae ranned ullen ofverdynne 4 mrk., en sort ranned ullen 
underdynne 2 mrk., en sort ranned hofdynne 1 mrk., en blaae ranned gl. bolster pude 1 mrk., it 
blaargarns lagen 12 skl., I den Søndre seng. It gl. sort ranned sengedynne vor 8 skl., en linnen 
hofdynne 1 mrk., it blaargarns lagen 12 skl., i den løsse sengested. En sort ranned liden underdynne 
1 mrk., it gl. hiønde paa grøn bon 8 skl., it større hiønde paa blaa bon 10 skl., i østerhuus i wester 
seng. En gl. linnen underdynne 1 mrk., en linnen blaae ranned hofdynne 1 mrk. 8 skl., en blaae 
ranned bolster pude med vor 2 mrk., it nyt bruegarns lagen 3 mrk., en malled laasfast fyre kiste 6 
mrk.,  I bemelte huus. En løs sengested 8 skl., en gl. bagstoel 8 skl., en slibesteen i gaarden med jern 
axel og slibetrug 3 mrk., en ruhl med skogle 3 mrk., en huusstie 8 skl., en teke aas 4 skl., i øster 
ende i stue lengden, en straae bonds tønde, med fier udi 6 mrk., 2 øll fieringer á 1 mrk er 2 mrk., en 
gl. øltønde 1 mrk., I det huus nest op til, it steen skifve blad for 3 mrk., it gl. øllkar paa it tønde rum 
12 skl., it nyt deigne trug 4 mrk., en nye stande bøtte 8 skl., en stand tønde 1 mrk., it gl. bord bræ 8 
skl., en træ tragter 4 skl., en gl. brødde 4 skl.,  
I Steerhuused. 
 It øl kar paa en tønde stoer 2 mrk., en gryde kraag 2 mrk., en jern tree foed 2 mrk., en jern tyfve 8 
skl., en øre saae 1 mrk.,  
Kaabber Ware. 
En kaabber kedel i mur paa en fiering stoer, er sat uden vegt for 6 skl., en malm gryde paa en fuld 
span stoer, er vegtig til penge 4 Sld., en liden gl. malm gryde er vegtig til penge 3 mrk.,  
I Krobhuused. 
It ege madskab uden laas taxeret for  6 mrk., it gl. fyre medskab med en gl. laas for 3 mrk., 2 gl. 
Thin fad á 2 mrk er 4 mrk., 2 thin tallerken á 1 mrk er 2 mrk.,  2 Thin salsirken á 10 skl er 1 mrk. 4 
skl., paa stue tilled. 35 støker juhl eeger for 2 mrk., 2 tønde stomme á 4 skl er 8 skl., en aske benk i 
forstuen med 4er been udi 12 skl., en hand øpse 1 mrk., en krak øpse 8 skl., en fyre span 4 skl., 3 sy 
bøtter á 4 skl er 12 skl., en strøppe bøtte 2 skl., en jern hand stang 1 mrk. 8 skl., en Laage bøtte 6 
skl., i stuen, it gl. fyre wraaeskab med 2 laase for 6 mrk., it fyre bord med oben foed, og skoffe 5 
mrk., it gl. langt fyre bord blad 8 skl., it gl. fyre bord med oben foed, og skoffe for 1 mrk. 8 skl., en 
løs fyre benk 3 mrk., en gl. wefved benkedynne 5 alen lang 2 mrk. 8 skl., en dito 4 alen lang paa 
nørre benk for 3 mrk., en syed agedynne 2 mrk., en gl. ranned wefved benkedynne paa øster benk 3 
alen lang 2 mrk., it gl. flamsk hiønde 1 mrk., en gl. wefved benkedynne, under winduen 8 alen lang 
for 2 Sld.,  
Sæden i Laden. Biug i 3 stolperum til løs holterne, er sat for 3 tønder, og tønden er sat for 9 mrk., er 
6 Sld. 3 mrk., Hauren er sat for 2 tønder og tønden sat for 4 mrk er 2 Sld., forred forblifver til 
Qveged og Waarfoeder, Rugen som er saaed er en tønde, og sat for 5 Sld.,  
Enkens sengklæder som hun hafde at ligge paa, blef hende uden skifte bevilged, at nyde, og ded 
unde anke. 
Efter en handskrift udgigved af Hans Ibsen nu boende i Aakier sogn, med sidste afreigning den 26 
July A: 1691. er Hans Ibsen her til boet skyldig blefven paa hofved Summen som formedelst Hans 
Ibsen der paa lefvered hafver til betalning afdragen, er til endelig rest Hans Ibsen skyldig blefven 
penge 41 Sld., Arist Ibsen, og de andre wærger paastoed at vilde hafve her til Sterfboeds bæste 
anført, den anpart som denne S: Mands Enke Margreta Jørgensdaatter tilkom i den 24 gaard 
Rasmus Morttensen paaboer i Nyelaursker sogn, hvilken berørte Enkens brødre Mons Jørgensen og 
Jens Jørgensen foregaf efter giorde foreening, at have væred 9 Sld., her Imod  Rasmus Mortensen 
foregaf at hand haver haft reiser, og umage for denne S: Mand Jep Monsen i hans Processers 
forretninger til tingene, efter som hand self var en ældgamme og svag mand, og ved hans svaghed i 
adtskeelige opwartninger  hvorfor denne S: Mand Jep Monsen, Rasmus Mortensen oben melte 
betalning 9 Sld., han efterloed, hvor til stadfæstelse Capitain Hans Bistrup og Svend Haagensen, 
saa velsom og Enkens broder Mons Jørgensen nu vedstoed, at de hafde self  hørt berørte 9 Sld., 
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efterladelse, af Jep Monsen til Rasmus Mortensen er Passeret, dessen aarsage, ej nu noged for 
anmelte anpart her til boeds middel kand anføris, men ved oben skrefne efterladelse forblefven, og 
saafrembt wærgerne her udi paa deris mynlingers wegne befinder sig brøst holden er denne 
Prætension til lov og ret henvist. 
Summa andrager forskrefne Sterfboeds anførte middel med den tilstaaende Gield 
penge 234 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Saa angaf Enken denne S: Mands gang klæder, som er endnu i behold, en sort gl. fifskaftes kioel sat 
for 4 mrk., resten af denne S: Mands Ifareklæder, beretted de vedkommende at denne Sahl: Mand, 
som længe har væred gl. og svag, sengeliggende ved 98 aars alder, hafver bort gifven til Almisse, 
og til en deel hans fattige slegt, og som ej meere Ifareklæder nu findes, saa bevilged samptlig 
arfvingerne, og wærgerne at den S: Mands yngste daatter Kirstine Ibsdaatter skal den til eje 
beholde, uden videre Prætension i alle maader. 
Dernest  blef angifven efter skrefne Gield og Prætensioner, og er dertil giort udlæg 
som her efter følger. 
Kongl: May: Ambtskriver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor, tilkommer efter Qviterings 
anleeding for A: 1698. naar det som Auditeuren Steffen Skulds forberørte aar, paa denne S: Mands 
wegne betalt haver gotgiøris efter Qvitering af 5 Jan: 1700 2 Rd., 5 mrk., rester igien 9 skl., for A: 
1699. rester bog Clarrings penge naar smør, og korn som er ydt fra dragis penge 12 Sld., giør 12 
Sld. 10 skl., hvorfor er udlagt, en graae herred Koe for 6 Sld., 7 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 8 skl., 
hos Enken de 2 skl., :/: 
Westermarie kirke tilkommer for A: 1699. en tønde tiende Biug, som efter derfor hen her udi satte 
taxt, er anført for 9 mrk., og dertil udlagt en tønde Biug :/: 
Sogne Præsten Hr: Rasmus Jensen fordrer af resterende tiende for A: 1698. og 1699. á 1. tønde 
Biug, er 2 tønder Biug, som efter forhen beregned taxt ansat for tønden 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., og 
udlagt 2 tønder Biug for 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Jørgen Rasman i Rønne, som self var her tilstæde fordred efter afregning af regning, som Enken og 
arfvingerne nu vedgik penge 17 Sld. 1 mrk. 15 Sld., udlagt en brun røgged Koe for 6 Sld. 1 mrk., en 
røe hielmed hvid manked Koe 6 Sld.,  en brun braaged Tyr for 3 Sld. 2 mrk., it sort grimmed for 2 
Sld., er 17 Sld. 3 mrk., til overs 17 skl., :/: 
Hans Thorsen i Nyekier sogn, fremlagde it pandtebref af denne S: Mand Jep Mogensen udgifved, 
datered den 25 November 1695. melder at berørte Hans Thorsen haver forstragt bemelte Jep 
Monsen med it hundrede Sld., udi Danske Croner som i lige mynt belofved at skal igien betalis, og 
til forsikring har Sahl: Jep Monsen til Hans Thorsen i Pandtsat denne for omrørte 46 gaard, med ald 
sin tilliggende eiendom, efter der om benefnte brefs indhold, som blef læst og paaskrefven, renten 
angaaende, da vedstoed Hans Thorsen, at renten af berørte hafved Summa er betalt til dend 25 
November, afvigte aar 1699. Og fra den dag besvarer Enken, eller den gaardens aufling bruger, 
rentens betalning; Hans Madsen Gullender boende i Knudsker sogn fordred paa it syed hiønde, med 
hvidt kalfveskin under hvilked hand foregaf at have til denne S: Mand Jep Monsen i pandtsat for ti 
skilling, og Prætenderer hand for bed: Hiønde 6 mrk., Enken med sin Laug wærge formente, at om 
saa var at Hans Madsen hafde haft saadan it hiønde, her til boet for 10 skl., i pandtsat, hand det 
inden fem aar forleeden, som Hans Madsen foregiver at der nu er forløben siden hand det i 
pandtsatte, kunde have løst, hvor for Enken, og arfvingerne ike vilde stæde udlæg, hvis aarsage 
denne fordring er til lov, og ret henvist:/: 
Jens Laursen fordred tienesteløn som rester for 1698. 5 Sld., Og fra sig afvigte Mikelsdag, og til 
nestkommende Paaske 5 Sld., er 10 Sld., udlagt en sort stierned Hoppe for 8 Sld., en vogn med 
Høestier hammel tøm og halseeler for 2 Sld., :/: 
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Kirstine Rasmusdaatter fordred tienesteløn som rester af penge løn udi 3 aar á 2 Sld er 6 Sld., 
udlagt en brun blised Hoppe for 6 Sld., :/: 
Hans Rasmusen i Hasle fordred som vedgikis 2 Sld., udlagt, en røe braaged Qvigekalf for 4 mrk., it 
Faar 3 mrk. 8 skl., en jern tyfve 8 skl., :/: 
Hans Espersen i Aakirkebye fordred som vedgikes 2 Sld., udlagt, it nyt deigne trug for 4 mrk., i 
steerhused it ølkar paa en tønde stoer 2 mrk., en jern gryde kraag 2 mrk., :/: 
Waldemar Pedersen fordred tienesteløn til nest kommense Paaske 2 Sld., udlagt en ploug med 
behørig jern 6 mrk., en jern tree foed 2 mrk., :/: 
Hans Sigwartsen i Rønne tilkommer efter Enkens angifvende for en halftønde Sild 14 mrk., og for 4 
deehler til denne S: Mands ligkiste 5 mrk., giør 4 Sld. 3 mrk., udlagt en røe braaged Koe for 5 Sld., 
til overs 1 mrk., :/: 
Laurids Ibsen i Aakier sogn fordred ved Rasmus Mortensen som vedgikis 3 mrk., udlagt, it steen 
skifte blad for 3 mrk., :/: 
Efter det Skiftebrefs indholdganged efter denne S: Mands søn Mons Ibsen som boede, og døde i 
Aakier sogn, datered den 3 Febr: A: 1687. saa og efter det skiftebref ganged efter berørte S: Mons 
Ibsens daatter Marica Monsdaatter, datered den 6 juny 1694. paastoed wærgen for den anden S: 
Mons Ibsdaatter Ellene Monsdaatter, nemlig Arist Ibsen i Westermarie sogn, og Hans Ibsen i 
Nyker sogn, heraf boet at ske udlæg til bemelte Ellene Monsdaatter, for de Ifareklæder hende og 
hendis benefnte S: Søster Marica efter formelte deris S: Fader Mons Ibsen tilkom, nemlig, for deris 
S: Faders Ifareklæder 10 Sld., hvilke ike er obherveret i den contractis udlæg, som Imellem S: Jep 
Monsen og berørte wærger er Passeret, den 9 July. 1692. som af Summen befindis, at de forde 10 
Sld., ej er med beregned, hvor af Arist Ibsen nu tilkommer først 5 Sld., hvorimod Hans Ibsen i det 
skiftebref efter berørte  S: Marica Monsdaatter har bekommed udlæg, de øfrige 5 Sld., deelis 
wærgerne imellem saaleedis, at hver bekommer udlæg for 10 mrk., hvilked alt sammen en hver 
wærge berørte mynling Ellene Monsdaatter tilsvarer, og saaleedis skeer Arist Ibsen udlæg her af 
boet for 7 Sld. 2 mrk., hvor for er udlagt, en hand qvern med en bin paa for 4 Sld., en røe braaged 
fior gl. qvigekalf for 4 mrk., en malled laasfast fyrekiste for 6 mrk., en blaae ranned ullen 
ofverdynne i nørre seng i Nyehuused for 4 mrk., :/: 
Og Hans Ibsen i ligemaade efter formeenings indhold skeer udlæg for 2 Sld. 2 mrk., udlagt, i Nye 
huused, it fyre madskab med 2 dørre, og 2 laasse er taxered for 10 mrk.,:/: 
Nok paastoed berøret wærger Hans Ibsen, og Arist Ibsen, efter formelte udlægs Contract af 9 July 
1692. den renre derudi ommeldis for de 60 Sld., som berørte S: Mons Ibsens børn, af den 46 gaard i 
Westermarie sogn, efter berørte deris S: Faders skiftebref tilkommer, hvilken rente til denne S: 
Mands Jep Monsens dødelig afgang i berørte Contract, er henvist som vel i andre maader for kunde 
have været obserweret, thi efter som der meldis udi den contract, opretted imellem S: Jep Monsen, 
hans søn Mons Ibsen, og da med arfvingerne dateret den 16 Augusty 1684. at bemelte Mons Ibsen, 
og hans med arfvinger, gifver S: Jep Monsen som hofved arfving, fri for rente saa lenge Jep 
Monsen lever deraf at give, saa kand ej nu dermed anderleedis forholdis, mens derved at bere, indtil 
det anderleedis ved lov og ret indtalis, som endnu derved henstaar, og der til herfra remitteris; 
End videre vil wærgerne hafve rente, af de forberørte 10 Sld., S: Mons Ibsens Ifareklæder, hvor til 
Enken, og arfvingerne ej vil stæde udlæg i henseende til at det er af det Goeds som daglig kand 
forringes, hvor for den post af Skifteforwalteren ej byholdis men blef henvist til lov og ret. :/: 
Svend Haagensen i Westermarie sogn fordred for denne S: Mands ligkiste arbiedsløn 3 mrk., udlagt 
en slibe steen med jern axel og slibetrug er sat for penge 3 mrk., :/: 
Imod denne Sal: Mands begrafvelsis bekostning, og udfart, saa og i henseende til at Enken denne 
hendis S: Mand i sin æld gamle svaghed hafver sværlig maatted opvarttet, hendis smaa børn videre 
til fremtarf, og i særlig nu ej anded end hendis seng uden skifte bevilged er, som før ermelt med 
andre besværligheder som dette boe i Enkens medwærge saa som med en deel formynder skaber 
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paakommen som igien er af clarred, derfor hende Enken Margreta Jørgensdaatter, nu af de tilstede 
værende bevilgedis her af boet udlæg for 50 Sld., her for er udlagt 2 gl. mørkbrune Heste for 12 
Sld., en røed Koe for 6 Sld., en blak røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., 7 Faar á 3 mrk. 8 skl er 6 Sld. 8 
skl., en røed Hoppe som er lided stierned for 13 Sld., en half forwogn 3 mrk., en gl. karmwogn med 
fadding for 6 mrk., en slee med slee Car træ vidier, og dret 4 mrk., i krobhuused, it madskab uden 
laas af eeg for 6 mrk., 2 tønder haure 8 mrk., en syed agedynne 2 mrk., 2 tønder stomme paa stue 
tilled for 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning bevilged 4 Sld., udlagt en malm gryde paa en 
stoer spans størelse er vegtig til penge 4 Sld., :/: 
Skifteskriveren for denne forretning i alt bevilged 8 Sld., udlagt en fierings kaabber kedel i muur for 
6 Sld., it brue garns lagen 3 mrk., 2 gl. thin fad á 2 mrk er 4 mrk., 2 salsirken for 1 mrk. 4 skl., til 
overs 4 skl. :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt en sort røgged Qvigekalf er sat for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt i wester seng en blaae ranned 
bolster pude med vor 2 mrk., en bla ranned gl. pude i nye hused for 1 mrk., en graae galt for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 138 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 95 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Hvor af moderen tilkommer den halfve part som er penge 47 Sld. 3 mrk. 1½ skl.,  
Den anden halfvepart, deehlis imellem forskrefne denne S: Mands Børn, som er en broder daatter, 
der arfver sin faders laad, og er hendis andeel 23 Sld. 3 mrk. 8½ skl.,og en søsterlaad er penge 11 
Sld. 3 mrk. 12 ¼ skl.,  hvor for en hver her efter skal skee udlæg, og efter som dagen er forløben, 
Saa herved er slutted, med hvis som forskrefved staar, i dag er forretted,  at denne forretning i 
morgen igien videre kand foretagis, og at dette Saa er Passeret Testerer. Paa Høy Edle og 
Welbaarne Hr: Obersten Commendant og Amptmands weigne    Hans Jensen. 
Henrik. Brugman. Paa Enkens wegne som laugwærge Rasmus Mortensen.  
Hans Ibsen. Arist Ibsen.  Mons M:J:S: Jørgensen.  
 Jørgen Nielsen.     Niels N: I: S: Ibsen. Jens J:I:S: Ibsen. 
 
Saa er denne forretning Atter af os Rettens Betienter foretagen i dag som er  
Den 10 Marty, Berørte aar 1700. og i forskrefne Enkens med hendis laugwærge, og de umyndiges 
wærgers Nerværelse, forretted, og Passeret. Som herefter følger,  
Enken for sin anpart 47 Sld. 3 mrk. 1½ skl., en brun blised Hest for 12 Sld., 3 gl. Gies 3 mrk. 12 
skl., en graae Soe for 4 mrk., af Hans Ibsen nu boende i Aakier sogn hans Obligation at have penge 
20 Sld. 2 mrk., en liden gl. malm gryde 3 mrk., toe harrer á 8 skl er 1 mrk., en skov sleede med 2 
wogn stier, og dret 3 mrk., en hakelse  kiste med staal og knif for 1 mrk., en juhl benk 8 skl., en 
skier benk 6 skl., it lided bufve sauf 8 skl., en jerned hammel med lær seeler, hammel reeb, og jern 
nagle 1 mrk., it langt fyre bord med kaars foed 1 mrk., en benk med 4er ben udi 6 skl., I nye huused i 
nørre seng, en sort ranned ullen underdynne 2 mrk., en dito hofdynne 1 mrk., it blaargarns lagen 12 
skl., it gl. fyre madskab i krobhuused for 3 mrk., 2 thin tallerken á 1 mrk er 2 mrk.,  25 juhl Egger 
paa stue tilled 2 mrk., en gl. wefved benkedynne under winduen i stuen aatte allen lang 8 mrk., it 
wraaeskab med 2 laase for 6 mrk., it fyre bord med aaben foed i stuen 5 mrk., en løs førre benk 3 
mrk., af Rug sæden som er sat for 5 Sld., deraf de 2 Sld., 3 sy bøtter 12 skl., til ofvers 2½ skl.,  
Denne S: Mands søn Mons Ibsens daatter Ellene Monsdaatter som Hans Ibsen i Nykier sogn, 
og Arist Ibsen i Westermarie sogn er wærger for tilkommer nu faderens laad, som er 23 Sld. 3 mrk. 
8 skl.,  hvor for hende er tillagt, it brun blised aars gl. Horsføll 3 mrk., en sort grimmed Koe 5 Sld. 2 
mrk., hos Hans Ibsen i Aakier sogn af hvis hand skyldig er her til boet 10 Sld. 1 mrk., I søndre seng 
i nyehuused it ranned sort sengedynne vor 8 skl., en linnen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns 
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lagen 12 skl., I den løsse sengested ibiden, en sort ranned linnen underdynne 1 mrk., 1 mrk., it gl. 
hiønde paa grøn bon 8 skl., it stoer hiønde paa blaae bon 10 skl.,en løs sengested 8 skl., en gl. 
bagstoel 8 skl., en ruhl med skogle 3 mrk., en straabonds tønde med fier udi 6 mrk., 2 Øl fieringer 2 
mrk., it bord bræ 8 skl., en træ tragter 4 skl., en gl. brøde 4 skl., en aske benk i forstuen med 4er 
been 12 skl., en hand øpse for 1 mrk., it gl. flamsk hiønde 1 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Nu deelis forskrefne udleg forskrefne wærgerne imellem, og tilkommer nu hver  værge sit 
wærgemaal til sig at annamme, hver halfparten som er 11 Sld. 3 mrk. 12 skl., og er saa Hans Ibsen 
derfor udlagt først af det Hans Ibsen i Aakier sogn her til boet er skyldig 5 Sld. 8 skl., en sort 
grimmed Koe 5½ Sld., en løs sengested i nye huused 8 skl., en gl. bagstoel 8 skl., it bord bræ 8 skl., 
en træ tragter 4 skl., en gl. brøde 4 skl., en aske benk i forstuen med 4er been udi 12 skl., en øll 
fiering 1 mrk., it gl. hiønde paa grøn bon i nye huused 8 skl., it støre hiønde paa blaae bon 10 skl., I 
søndre senge i nye huused, it sort tanned gl. sengedynne vor 8 skl., til overs 2 skl., :/: 
Arist Ibsen tilkommer under sit wærgemaal at have, forberørte mynling, Ellene Monsdaatter 11 Sld. 
3 mrk. 12 skl., hvor  for ham er tillagt, først af det Hans Ibsen i Aakier sogn her til bort skyldig, er 
udlagt at have 5 Sld. 8 skl., it brun blised aars gl. Horsføll 3 Sld., en linnen hofveddynne 1 mrk. 8 
skl., it blaargarns lagen 12 skl., i den løse sengested en sort ranned liden underdynne 1 mrk., en ruhl 
med skogle 3 mrk., en straabonds tønde med fier udi for 6 mrk., en øll fiering 1 mrk., en hand øpse 
1 mrk., it gl. flamsk hiønde 1 mrk., :/: 
Denne S: Mands med sin efterlefvende hustru auflede daatter Ellene Ibsdaatter for sin anpart 11 
Sld. 3 mrk. 12 skl., er udlagt, hos Hans Ibsen i Aakier sogn af hvis hand er her til boet skyldig, at 
have 5 Sld. 8 skl., it sort aars gl. Horsføll for 2 Sld. 2 mrk., en graae Soegris 1 mrk. 8 skl., en graae 
Ornegris 2 mrk., I wester seng i øster hused. En gl. linnen underdynne 1 mrk., en linnen hofdynne 
som er blaae ranned for 1 mrk. 8 skl., en huus stie 8 skl., en teke aas 4 skl., en øltønde 1 mrk., it 
øllkar i det huus nest op til wester huus paa it tønde rum for 12 skl., en gl. wefved benkedynne i 
stuen 5 allen lang er sat for2 mrk. 8 skl., en jern hand stang 1 mrk. 8 skl., en krak øpse 8 skl., en 
fyrespan 4 skl., af rugen som er saaed hos Enken at have 4 mrk., :/: 
Dend yngste daatter S: Jep Monsens daatter Kirsten Monsdaatter for sin anpart 11 Sld. 3 
mrk. 12 skl., udlagt en røe Tyrkalf for 4 mrk., hos Hans Ibsen i Aakier sogn af hvis hand som før 
ermelt her til boet er skyldig 5 Sld. 8 skl., af Rug sæden som er saaed hos moderen at have de 2 
Sld., en sort belted Soe 3 mrk., hos Jørgen Rosman udlæg 1 mrk., hos Hans Sigwarts udlæg 1 mrk., 
af it Thin salsirken de 4 skl., en nye stande bøtte 8 skl., en stand tønde 1 mrk., en øre saae 1 mrk., en 
strippe bøtte 2 skl., en lage bøtte 6 skl., it langt fyre bord blad 8 skl., it fl. Fyre bord, med oben foed 
og skoffe i stuen 1 mrk. 8 skl., en wefved benkedynne paa nørre benk i stuen 4 alen lang for 3 mrk., 
en gl. ranned wefved benkedynne paa øster benk i stuen 3 alen lang for 2 mrk., :/: 
Belangende denne 46 gaard i westermarie sogn, hvilken S: Jep Monsen først bekom da hand kom 
i Ekteskab med sin første S: Hustru Ellene Andersdaatter som for ham er bortdød og hvis 
hendis børn da efter deris afdøde Fader Hans Espersen tilkom afløste og betalte Jep Monsen, en 
hver sin anpart efter derom oprettede deris Qviteringer, der efter bort døde den her udi omrørte søn 
Mons Ibsen, hvilken søn S: Jep Monsen auflede med berørte sin første hustru Ellene Andersdaatter, 
og der efter indløste S: Jep Monsen den anpart arfve, da værende arfvinger S: Ellene Andersdaatter, 
som hun auflede med sin første mand Hans Espersen, navnlig Kirstine Hansdaatter som sidst var i 
Ekteskab med S: Per Persen i Nyker sogn, som alene berørte sin moder ofverlefvede, Saa og 
forskrefne Mons Ibsen, som S: Jep Monsen med Ellene Andersdaatter auflede, hvilken indløsning, 
og betalning. Denne nu efterlefvende S: Mands Hustru Margreta Jørgensdaatter med væred haver 
at have aufled, og betale, saa vel var billigt, om berørte denne S: Mands Enke Margreta 
Jørgensdaatter des aarsage sin lifstiid, efter lowens anleedning ved gaarden at beboe, hvilked efter 
som gaarden nu behøvis ved mænd at taxeris, og Siufves, formeldelst huusenis brøst, og en deel 
denne gaards Skov som denne S: Mand Jep Monsen i sit lefvende lif til sin nødtørft, af hendt haver, 
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Særlig og fordi anrørte gaard som herudi foran findis indført nu er pandt dessen indløsning, og for 
kiendelse, til Samfrendernis Obserxvatoion her fra Remitteris, og saa dette skifte derved sluttis, 
hvilked til stads fæstelse, at som forskrefved staar, paa dette skifte er til ganged. Og Passeret, vi 
samptlig hos og ofverværende, dette med egne hænder til bekræftelse, under skrifver, 
 skiftesteden efterbemelte 46 gaard i westermarie sogn. Actum A: Die Et: Loco Ut 
Supra.  Hans Jensen.  Henrich. Brugman. Rasmus Mortensen.   Hans Ibsen. 
Arist Ibsen.  Mons M:J:S: Jørgensen.  Jørgen Nielsen.     Niels N: I: S: Ibsen. 
 Jens J:I:S: Ibsen. 
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Anno 1700 Den 12 Marty, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Smapt Schifte, og Deeling efter  Jens  Monsens Sal: Hustru Karne Andersdaatter, som 
boede og døde, paa den 36 Jord Eiendoms gaard, beliggende udi Østerlaursker sogn, Imellem denne 
S: Qvindis efterlefvende Mand, bemelte  Jens Monsen, .paa eene, og paa anden side, deres 
sammen auflede børn, som er 2 sønner og en daatter, hvoraf. 
 
Dend eldste Søn  er Anders Jensen paa 5te aar gl. 
Dend anden søn er Niels Jensen under it aar gl. 
Daatteren er Giertrud Jensdaatter paa 9de aar gl. 
For dem er faderen Jens Monsen self wærge, og forelagt faderens broder Jep Monsen i 
Østerlaursker sogn og moderens broder Peder Andersen boende i Aakier sogn at være tilsiuns 
wærger.  
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Høy Edle og Welbaarne Herr Obersten Commendant 
og Amptmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Hans Jensen  boende i Rønne, og 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er till  Wurderings mænd opmeldet,  Jep 
Hansen, og Peder Mortensen i bemelte Østerlaurskier sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som 
her efter følger. 
 
Qveg.  
En brun Koe for 6 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Koe for 6 Sld., en gl. røed Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort 
studkalf som og er hielmed for 5 mrk., en hvid Qvigekalf 2 mrk., 
Heste. Og Hopper. En gl. brun Hest for 6 Sld., en yngre brun Hest 7 Sld. 2 mrk.,  
Faar 9 støker gl. Faar á 4 mrk er 9 Sld., en wehr for 3 mrk.,  
2 gl. Gies og Gaase á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Kaabber, 
 En  gl. tree fierings kaabber kedel for 4 Sld., en gl. span kedel 6 mrk., en malm gryde paa en kitte 
stoer for 3 mrk. 8 skl., en liden malm gryde paa 4 potter 1 mrk., en mæssing kedel paa en kitte stoer 
for 2 mrk., 
Messing 
 2 mæssing lysestager 4 mrk., it mæssing stryg jern, med en jern boldt 3 mrk., en thin skaal foruden 
laag, og it lided thin fad, er vegtig til penge 4 mrk., 
Jern Warre. 
2 jern gryde kraage á 2 mrk er 4 mrk., en jern tree foed 1 mrk., en jern hand stang 2 mrk. 8 skl., it 
tørf jern 1 mrk., en gl. spade 6 skl., it gl. pande jern 1 mrk., en gl. stolpe naur 10 skl., en wogn ree 
naur 8 skl., en lun støke naur 6 skl., en liden bred bladed hand øpse 1 mrk., 3 krak øpse 1 mrk. 8 
skl., it lidet bufve sauf 1 mrk., 3 gange ploug ringe á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., 
Træ Ware.  
En panneeled sengested i Østerhuused for 10 mrk., endnu en gl. sengested 4 mrk., it aske bord med 
lugt foed, som er nytt for 3 Sld. 2 mrk., en ege kiste med runt lag, og handgrefver laas og hengsler 
for 3 Sld., endnu en liden ege laasfast kiste med jern hand grefver 2 Sld. 2 mrk., en gl. fyre kiste 
uden laas og hengsler 2 mrk., en gl. fyre kiste med en hengelaas og hasper 1 mrk., en wogn med  
stier hammel tøm, og halseeler 10 mrk., en gl. wogn uden stier 2 mrk. 8 skl., en gl. slee med jern 
vidier, og slee Car 3 mrk. 8 skl., 2 Høestier 1 mrk. 4 skl., 2 gl. høestier 10 skl.,  
Paa øster tilled.  
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It aar med bihl 12 skl., it nytt forwogn ree 1 mrk. 12 skl., it ølkar paa 6 skepper rum 4 mrk., en røste 
ballig 8 skl., 2 straabonds tønder 1 mrk., en gl. harre 8 skl., paa srue lofted. 4 straabonds tønder 2 
mrk., en øl half tønde 12 skl., endnu en øll halftønde 8 skl., en røste ballig 8 skl., en øl fiering 6 skl., 
en laag fiering 6 skl., en laage half tønde 1 mrk., it hartøy hammer, og støf 1 mrk., it lærbel reeb 
fem faune 1 mrk. 4 skl., en nye wefved agedynne 3 mrk., en gl. dito 8 skl., en linnen sengedynne 5 
mrk., it gl bord med foed 1 mrk., 2 seiser med bom, og ringe á 1 mrk er 2 mrk., paa steer huus 
tilled, en øll tønde 2 mrk., 2 straabonds tønder for 12 skl., en half tønde 4 skl., it tønde stomme 4 
skl., 2 brødde 2 mrk.,  
I Stuer huused. En ballig 8 skl., en dito 4 skl., en stand tønde 1 mrk., en hand qvern 9 mrk.,  
I Wester Cammer.  
En fyre kiste uden laas 4 mrk., it røste Car 6 skep: rum 5 mrk., en ballig 8 skl., en stand tønde 1 
mrk., 3 straabonds tønder 1 mrk. 8 skl., en kierne 8 skl., en stande 8 skl., en ruhl med jern tappe og 
skogle 4 mrk.,  
I Stuen.  
En ege kiste med laag, og laas 2 Sld., it fyre wraaeskab med 2 laasfaste døre, og drag rum 8 mrk., it 
aske bord med en lugt foedog skoffe 8 mrk., it jern beslagen skrin, med hand græfver, og laas fore 
for 6 mrk., en nye ege half kiste, uden laas og hengsler 6 mrk., 
 I Krobhused. 
 It langt bord med skaae foed 2 mrk. 8 skl., it ege madskab med 2 døre, og en laas 6 mrk., it fyre 
skab med 2 døre, en laas for eene, og en krog for den anden dør 6 mrk., it deigne trug 2 mrk. 8 skl., 
4 straabonds tønder 2 mrk., en store kierne 1 mrk. 8 skl., en laage fiering 6 skl., en 3 fierings tønde 
1 mrk., en øl fiering 1 mrk., en sennerps qvern 1 mrk., en salte fiering 6 skl., en salte halftønde 8 
skl., en liden kierne 12 skl., 10 sybøtter á 4 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
I Øster Huus. 
 It nye wefved sengklæde 6 mrk., it dragsøms sengklæde 3 Sld., 2 brue garns lagen med udsyning, 
og kinpling fore 3 Sld., it brue garns handklæde, med udsyning, og kinpling 2 mrk., en borddug 6 
allen lang, med store traaer udi for 3 mrk., it blaargarns handklæde 1 mrk., 2 bruegarns pude vor 
med strik for 3 mrk., 2 pudder med bruegarns vor pa, og strik for 2 Sld., it bruegarns lagen 4 mrk., 
en bolster ofverdynne 14 mrk., endnu en bolster ofverdynne for 4 Sld., i den øster seng, en linnen 
overdynne 8 mrk., en linnen underdynne 10 mrk., en linnen hofdynne 1 mrk., en seiel dugs 
hofdynne 12 skl., en nye wefved benkedynne 5 mands sæde for 6 mrk., it flamsk hiønde 1 mrk., I 
Stuen. En tryggeskifted benkedynne 4 mands sæde, under winduen for 6 mrk., en nye wefved 
benkedynne for bordenden 3 mands sæde for 6 mrk., it wefved hiønde paa blaae bon 1 mrk., it gl. 
trygge skefted sengklæde 1 mrk., it gl. trygge skefted hiønde 8 skl., en linnen hofveddynne 1 mrk. 4 
skl., it blaar ranned hand klæde for 1 mrk. 8 skl., en røkestoehl bagstoehl 12 skl., it drøftetrug 12 
skl., it udhus paa den 13 gaards grund i østerlaursker sogn, som Willum Skoemager boer udi, er 3 
stolperum, er nu dette boe til hørende, og sat for 10 mrk., it anded udhuus paa bemelte gaards 
grund, som Esper Skrædder boer udi, er nu og dette boe tilhørende, og er sex stolper rum ved magt, 
og 2 need faldene stolperum, det er sat efter som det er gammelt for 3 Sld., 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 144 Sld. 4 skl.,  
Dernest blef angifven, denne Sahl: Qvindis Ifare, eller gangklæder, og blef taxered som følger 
nemlig. It røt wadmels skiørt er sat for 4 mrk., it gl. røt wadmels skiørt for 1 mrk., en gl. sort klædis 
trøye 3 mrk., en sort fifskaftes trøye 4 mrk., en gl. sort fifskaftes trøye 2 mrk. er 14 mrk.,  
Forskrefne Ifare klæder bevilgede Mor broderen Peder Andersen at efter som disse denne S: 
Qvindis børn er saaringe af aller at faderen Jens Monsen skal dem beholde, til at paaklæde børnen 
med, efter haanden at forslide.  
Belangende denne 36 gaard i Østerlaursker sogn, da fremviste Jens Monsen derom it kiøb, og 
skiødebref udgifved af Aestered Thuesen til Jens Mogensen, og hans arfvinger datered den 26 
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January 1697. og læst, og paaskrefven inden Øster Herrits ting, og af Aaestred Thuesen vedstaaed, 
den 1. February, berørte aar 1697. efter hvilked kiøbbrefs indhold seeis at Jens Monsen anrørte 36 
gaard, af Aaestred Thuesen har kiøbt, og betalt, og videre fremviste Jens Monsen om samme gaard 
en ergangne lovbydelse, sidst datered den 19 Oktober 1696. hvilke brefve blef læst, og nu 
paaskrefven, og Jens Monsen igien lefvered,  
Hernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som 
her efter følger. Nemlig. 
Kongl: May: Ambt skriver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor ved sin fuldmægtig Jucum Struks 
indlefverede fortegnelse lod fordre, som melder i følgende maader til ambtstuen at reste af denne 36 
gaard, nemlig den 36 Jens Monsen i Østerlaursker sogn rester Jordebogs restands til Hans Ko: May: 
som er paadragen til 1. maj 1700. nemlig til 1. maj 1698. rester 7 Rd. 4 mrk. 2 skl., fra 1. maj 1698. 
til dato 1699. rester 11 Rd. 3 mrk. 10 skl., omkostning for samme aar 2 mrk. 4 skl., for A: 1699 
rester 1½ lispund smør, 1 Rd. 3 mrk. 11 skl., 1 tønde 3 skep 1 fiering 1 pot Biug 2 Rd. 1 mrk., 2 
tømder 6 skep 2 fiering 1 otting 1½ pot haure 1 Rd. 5 mrk. 12 skl., 1. faar en gaas 2 høns 1 Rd. 4 
skl., 5 les ved 5 mrk. 10 skl., Jordebogs penge 1 Rd., ekte og knekte penge 2 Rd. 1 mrk. 11 skl., 
smør træ penge 17 skl., er 11 Rd. 1 mrk. 1 skl., er tilsammen 30 Rd. 5 mrk. 1 skl.,  
Rønne 12 Marty 1700. H: Truch, giør 46 Sld. 1 mrk. 1 skl, for disse 46 Sld. 1 mrk. 1 skl., er 
formedelst dette Sterfboes middels ringhed skyld, giort indførsel udi for berørte 36 gaard i 
Østerlaursker song. Ind til de deraf skadesløs betalt vorder. :/: 
Efter det skiftebref ganged efter Jens Monsens første S: Hustru Giertrud Jacobsdaatter, 
datered den 8 july A: 1691. tilkommer, og rester til denne S: Qvindis nu igen levende børn, først  
Rømmer Jensen nu 20 aar gl. og tilkommer ham 23 Sld. 1 mrk. 5 skl., derfra afgaar, for hans S: 
Moders Ifareklæder, som faderen endnu har i behold og svarer it hvert barn til, som er 9 mrk. 13 
skl., rester saa igien 20 Sld. 3 mrk. 8 skl., her paa har denne sønnen Rømmer Jensen med sin fader 
Accorderet, som Jens Monsen nu vedstoed at bemelte hans søn skal beholde, en mørk graae Hest 
for 9 Sld., en sort Qvige for 4 Sld. 2 mrk., en røed stud for 4 Skd. 2 mrk., rester 2 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Iligemaade rester efterskrefne maade til den anden nu igien lefvende søn Hans Jensen penge 20 
Sld. 3 mrk. 8 skl., her paa vedstoed faderen Jens Monsen at sønnen Hans Jensen skal beholde, en 
sort Hest for 9 Sld., en røed stud for 4 Sld. 2 mrk., en sort røgged Qvige for 9 mrk., er 15 Sld. 3 
mrk., rester 5 Sld. 8 skl., :/: 
Nok rester til den yngste søn Christen Jensen som tilkommer og efter forskrefne maade 20 Sld. 3 
mrk. 8 skl., :/: 
Daatteren Ellene Jensdaatter tilkommer og efter formelte skiftebref, og meening, som rester 
heraf boet 20 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin sedel som rester penge 11 Sld. 8 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen Soede, ved sin Søn Herman Jørgensen fordrede som er 
resterende tiende for A: 1699. penge 4 Sld. 12 skl., herfor er udlagt, en sort hielmed Koe for 6 Sld., 
til ofvers 7 mrk. 4 skl., :/: 
Herrits fougden Anders Pedersen Fyhn fordred for A: 1699. som rester en skeppe Biug ansat for 2 
mrk., :/: 
Jens Monsen angaf at være skyldig til Hans Koefoed Poulsen i Svaniche penge 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen bevilged 6 mrk., :/: 
Skifteskriveren for sin umage i alt bekom 11½ mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 
skl., er 3 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindes udfart eller begravelsis bekostning, blef Jens Monsen bevilged udlæg for 15 
Sld., :/: 
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Og som den yngste søn Niels Jensen er saa ganske udi ringe alder, sa blef derfor faderen til 
forsterløn for ham bevilged udlæg for penge 6 Sld.,:/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 94 Sld. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling  penge 50 Sld., 
Hvoraf faderen tilkommer den halfvepart som er penge 25 Sld., 
Den anden halfvepart deelis forskrefne denne S: Qvindis 2 sønner, og en daatter Imellem er deraf en 
broderlaad 10 Sld., og en søster laad er 5 Sld., og som faderen er self sine børns wærge, giøris ike 
fornøden til en hver at giøre udlæg, men Jens Monsen self at svare berørte sine Creditorer, og børn 
til en hver sin ander, efter som forskrefved staar, hvor med de nu tilsatte tilsiuns wærger anbefalis at 
have indseende, saaleedis at børnen ike i sin tiid nogen skade skal lide, hvorimod saa faderen Jens 
Monsen. /: naar hand en hver som melt fornøyet haver :/ beholder dette boes anførte, og herudi 
taxerede Goeds, til det sidste blef Jens Monsen, og tilsiuns wærgerne af skifteforwalteren tilspurdt, 
om de hafde meere til dette boes middel at angifve, hvor til de svarede, ej videre at være end 
angifved er, ej heller angaf sig fleere, med videre Gields fordringer, end forskrefved staar, hvorved 
saa dette skifte sluttis dette saa at være Passeret Testerer. Paa Høy Edle og Welbaarne Hrr 
Obersten Commendant og Amptmands weigne Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Jens Monsen. Peder P:A: Andersen. 
 Jep J:M: Monsen. Jep Hansen. Peder P:M:S: Mortensen. 
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Anno 1700. den 10 Marty, er holden Registering, og Wurdering efter S: Anders Andersen Kure, 
som boede, og døde paa den 41 Jordeiendoms gaard, beliggende i Westermarie sogn.  
 
Hvor ved var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og amtmand 
Waldemar Reedts, wiegne, hans fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, Paa samme Registering er til Wurderings mænd opmelded Arist Ibsen, og Jørgen 
Nielsen i bemelte Westermarie sogn,  Møtte og saa af Sterfboeds vedkommende paa Enkens weigne 
Karne Gudbersdaatter, efter hendis begiering til laug wærge Hindze Hansen ibiden. Af denne 
S: Mands arfvinger 
 
Sønnen Anders Kure i Clemmedsker sogn,  
Peder Isaksen, denne S: Mands daattermand, 
Jens Hansen og denne S: Mandsdaatter , begge i Westermarie sogn. 
Hvor, da er forefunden, og Passeret følgende. 
Heste og Hopper. 
2 røe blisede Heste á 11 skl er 22 Sld., en blak brun Hest 8 Sld., en sort blised Hest 8 Sld., en sort 
Hest 9 Sld., it sort blised Horsføll i anded aar 4 Sld., it brunt dito 4 Sld., en ung brun Hoppe 4 Sld., 
en røe blised halt Hoppe 3 Sld., 
Qveg. 
En sort Koe 6 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en blak hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en gl. 
Røe braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røed belted Koe for 6 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., 
en ung røe braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe Koe for 6 Sld., en ung sort røgged Koe 6 Sld., en blak 
røgged Koe for 5 Sld., en liden røe herred Koe 4 Sld., en sort Qvige 4 Sld., en sort Tyr for 4 Sld., en 
sort røgged stud for 9 Sld., en brun røgged stud for 9 Sld., en røed stud for 5 Sld. 2 mrk., en graae 
herred stud for 2 Sld. 3 mtk., it sort hielmed Qvigenød for 2 Sld. 3 mrk., it røe stierned studnø 7 
mrk., it sort hielmed studnød 4 mrk., it røebraaged Qvigenød 6 mrk. 8 skl., it røe belted Qvigenød 
for 6 mrk., it sort hielmed Qvigenød 4 mrk., en røe stierned aar Qvigekalf for 1 mrk. 4 skl., en røe 
Qvigekalf for 2 mrk., en røe braaged Tyrkalf for 2 mrk., en sort røgged studkalf for 5 mrk., en røe 
hielmed Qvigekalf for 4 mrk., en hvid Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., en røe herred Qvigekalf for 3 
mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 13 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 11 Sld. 1 mrk. 8 skl., 4 Lam á 2 mrk. 8 skl er 10 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 4 mrk., en graae belted Soe 4 mrk., en graae belted galt gris 2 mrk., en hvid 
galt gris 2 mrk.,  
Boehave. 
En wogn med høestier 3 Sld., en wogn med smaa stier, tøm, hammel, og halseeler for 10 mrk., it 
eege træ 1 mrk., en ploug med behørig jern for 5 mrk., it aar med bihl 1 mrk., it gl. dito 8 skl., 2 
stude aag med ringe 1 mrk., en gl. harrer 4 skl.,  
Kaabber. 
En brendevins pande med hat, og pibber for 14 Sld., en brøgger kedel i mur, paa en tønde stoer, er 
sat efter vegten for 6 Sld., en fierings kedel for 5 Sld., en span stoer kaabber kedel er vegtig til 
penge 4 Sld., en malm gryde er vigtig til penge 3 Sld.,  
I Steer Huuset. 
It ølkar paa en tønde stoer for 2 mrk. 8 skl., it mindre Car for 1 mrk. 8 skl., en stand tønde 12 skl., 
en straabonds tønde 8 skl., en hand Qvern 4 mrk.,  
I Meelhuused. 
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It gl. Car 1 mrk., en kierner 1 mrk. 8 skl., en straabonds tønde 8 skl., 3 gl. tønder á 4 skl er 12 skl., 
en øl half tønde 1 mrk., 
I Krobhuused. En ølltønde 1 mrk., en 3 fierings øltønde 1 mrk. 8 skl., it deigne trug 8 skl., en træ 
tragter 8 skl., i it lided Cammer, en ballig 1 mrk., 2 sy bøtter á 4 skl er 8 skl., it gl. madskab uden 
laas 4 skl., en gres seis med bom og ringe 2 mrk., en korn seis med bom og ringe 1 mrk.,  
Paa Lofted. 
I nørre seng, en brun ranned Olmerdugs ofverdynne for 2 Sld., en linnen underdynne 6 mrk., en 
olmerdugs hofdynne 2 mrk., it blaargarns lagen 6 skl., I søndre seng, en hvid ullen ofverdynne 4 
mrk., en ullen underdynne 2 mrk., en olmerdugs hofdynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 12 skl., 
it aske bord med kaars foed 1 mrk. 8 skl., 2 sammen satte sengesteder 1 mrk. 8 skl., en bagstoel for 
12 skl.,. I Stuen. En gl. laasfast askekiste for 3 mrk., en laasfast halfkiste 1 mrk. 8 skl., I en seng i 
stuen. En graae ullen ofverdynne 2 mrk., en hvid ullen underdynne 1 mrk., en linnen hofdynne 2 
mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., 2 blaae ranned olmerdugs puder med lin vor uden strik 
á 3 mrk er 6 mrk.,  
Benkeklæder. 
En nye wefved Priked benkedynne, paa blaae bon, og røt under foer 3 alen lang for 4 mrk., en gl. 
wefved benkedynne 4 alen lang 3 mrk., it wraaeskab i stuen 4 mrk., it aske bord med skoffe og foed 
for 3 mrk., 2 tønder Rug som er saaed, tønden er sat for 5 Sld., er 10 Sld., 
I Laden er, 3 stolperum Biug til løs holterne, er sat for 3 tønder Biug á 9 mrk er 6 Sld. 3 mrk., 2 
stolperum Haure til løsholterne, er sat for 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 271 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Hernest blef denne S: Mands Ifareklæder taxered, og er efterskrefne, en brun wadmels kioel for 4 
mrk., en graae wadmels kioel  2 mrk., en røe wadmels foreskiorte med mæssing knapper udi 2 mrk., 
it par felbereed skin bopser 3 mrk., it par alluned skin bopser 8 skl., en Allunet skin fore skiorte 8 
skl., en gl. sort Hat med røt foeder 1 mrk., en dito 12 skl., en gl. gynge bøsse 1 mrk., Summa 14 
mrk. 12 skl.,  
Enken blef af skifteforwalteren tilspurdt, saa vel som forskrefne til stædeværende, om de hafde 
meere til dette boes bæste, at angifve, hvor til de svarede ej videre at være, end angived er, og 
forskrefved staar, hvor ved saa dette forretning med denne Registering er slutted, dette saa at være 
Passeret Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. Hindze Hansen. 
Anders Andersen Kure.    Peder P:I:S: Isaksen. Jens J:H: Hansen. 
Arist Ibsen.  Jørgen Nielsen. 
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Anno 1700 Den 18 Marty, er efter Lovlig Giorde Tillysning, Saa og Foregaaende 
Registering, og Wurdering, den 10 Marty. Nest afvigt holden Skifte, og Deeling efter Sahl: 
Anders Andersen Kure, som boede, og døde, paa den 41 Jordeiendoms gaard beliggende udi 
Ellebye, i Westermarie sogn og det imellem denne S: Mands efterlatte hustru Karne 
Gudberedaatter som siden registeringens indhold, og forfatelse hafde til sit bæste betænke at 
anmoede sin siæle sørger, Sogne Præst i westermarie sogn, hederlig, og willærde Hr: Rasmus 
Jensen, til at antage sig wærgemaal, og laug wærge for hende, i stæden for Hindze Hansen i bemelte 
Ellebye, hvilken Enkens begiering, berørte den hederlig mand nu indgik, og paatog sig at 
laugwærge. Og paa den anden side, denne S: Mands sampt børn som er med første Anders Kuris 
for ham afdøde huster Sidzele Hans daatter auflede børn, en søn og 3 døttre, hvor af. 
 
Sønnen er Anders Andersen Kure boende i Clemmedsker sogn sin egen wærge. 
Den eldste daatter er Karne  Peder Isaksens i Westermarie sogn. 
Den anden daatter er Margreta Jens Hansens i Westermarie sogn. 
Den yngste daatter er Birgite  Mikel Jacobsen i Aakier sogn. hvilke alle var her tilstæde. 
Og hafver denne S: Mand aufled, med denne nu efterlefvende hustru, 3 sønner, og 4 døttre, hvor af. 
Den eldste søn er Peder Andersen Kure paa 14 aar gl. for ham er til wærge anordnet bemelte 
broderen Anders Kure. 
Den anden søn er Niels Andersen paa 5 aar gl., for hammen blef til wærge anordnet hans 
søstermand, Peder Isaksen i Westermarie sogn. 
Den yngste søn er Hindze Andersen paa 4de aar gl. for ham er til wærge anordnet, hans 
søstermand bemelte Jens Hansen. 
Den eldste daatter er Kirstene Andersdaatter, paa 11te aar gl. for hende er til wærge anordnet 
fæderne frende Mons Ibsen boende i Clemmedsker sogn. 
Den anden daatter er Margreta Andersdaatter paa 9de aar gl., for hende er til wærge anordnet 
Esper Monsen fæderne frænde boende i Rydsker sogn, 
Den 3 daatter er Sidzele Andersdaatter paa 7de aar gl. for hende er til wærge anordnet Jep 
Monsen fæderne frende boende i Persker sogn. 
Den yngste daatter Marne Andersdaatter paa 2 aar gl. for hende er til wærge anordnet Hindze 
Hansen i Ellebye i Westermarie sogn.som er moderne frende. 
Hvor og saa alle benefnte wærger her møtte,  
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, møtte, og de 2de mænd som Sterfboets middel hafver taxered, nemlig Arist Ibsen, 
og Jørgen Nielsen. Og da er med denne forretning videre foretagen, og Passeret som her efter følger 
 
Først blef angifven efterskrefne Gield, og er der til giort Udlæg som følger. 
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter ofverdragelse fra 
Leiutnanten ved Cavalleriet S: Edwært Ollufsen at restere af berørte 41 gaards landgielde som 
bemelte Lieutnant Proofwicio, er udlagt, for A: 1699. 3½ fiering smør derfor 6 skl., en Koe fiering, 
en svine fiering 3 Sld., rester 6 Høns á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., 7 les wed á 18 skl er 7 mrk. 14 skl., it 
les lin steen 10 skl.,meget skrifverpenge, og bbp: 4 mrk. 1 skl., ekte penge Prætenderer, 
Ambtskrifveren fire Rd:, men som bemelte Leiutnanten nu self var her tilstæde, og vedstoed ej 
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meere, her af gaarden til Ekte penge at have bekommed i de forige aar, hvor om nu vy Sterfboet 
fanttis Leiutnant Olsens Qvitering af 2 September 1699. at ej meere end fire Sld., egte penge aarlig 
er betalt saa anføris samme egte penge til berørte resterende landgielde for 4 Sld., nok rester for 
anmelte aar 1699. Knegtepenge som ambtskriveren og fordre 1 mrk., Er saa det som Hr: 
Ambtskrifveren her af boet efterforskrefne fortegnelse skee udlæg for penge 11 Sld. 1 mrk. 2 skl., 
der for udlagt, en sort Koe for 6 Sld., 6 Faar á 3 mrk. 8 skl er 5 Sld. 1 mrk., hos Enken de 2 skl., :/: 
Ritmesteren Rasmus Nielsen paa Canikegaarden i Boelsker sogn lod fordre 3 mrk., udlagt en nye 
wefved benkedynne 4 alen lang for 3 mrk., :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred efter sin sedel rester paa salt, 2 Sld., nok for en half tønde 
spegesild, rester 14 mrk., er til sammen penge 5 Sld. 2 mrk., hvad de 2 Sld., angaar som rester paa 
salted, saa der imod befanttis, at S: Anders Kure har forred it par stude for Mads Bohne Hermansen, 
hvor for hand og afskrifver meere end 4 Sld., paa en tønde salt som Anders Kure bekom det aar 
1685. og Anders Kures optegnelse melder, at forred den vinter efter var dyrtt og vil haveaatte Sld., 
saa blef her nu paa Sterfboet aftalt, og ofver veiet at den foreløn paa anrøre stude, og den tønde salt 
for 6 Sld., imod hinanden at gaae lige op, skeer da udlæg for resten som er for bemelte sild 14 mrk., 
og udlagt en graae herred stud for 2 Sld. 3 mrk., en hvid Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Peder Rosman i Rønne var self her tilstede, og fordrede som Enken med sin laugwærge, og 
samptlige arfvinger vedgik, nu efter regenskab at restere i alt penge 27 Sld., og som Enken, og 
arfvingerne nu vedgik at den S: Mand længe for sin død paa denne opbaarne Gield til sin auflings 
brug, og skatters afbetalning haver forsikred Peder Rosman i betalning at have de 2de stude som i 
registreringen ommeldis, saa der for ham nu her berørte studde efter taxten tillæggis som er en sort 
røgged stud for 9 Sld., en brun røgged stud for 9 Sld., og videre tillagt, en sort Hest dor 9 Sld.,:/: 
Jørgen Nielsen i westermarie sogn fordred som vedgikes 1 mrk., udlagt af en røe hielmed Qvigekalf 
at have 1 mrk., :/: 
Jens Hansen i Ringebye i Westermarie sogn fordred paa sin hustruis wegne arfvepart her af boet 
som vel af løsøre som af forde 41 gaard, som er den endelig rest ham paa sin hustruis weigne efter 
hendis S: Moder tilkommer penge 10 Sld., og udlagt en ung røe braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en 
malm gryde er vegtig til 3 Sld., en sort røgged studkalf for 5 mrk., en øll tønde i Krobhused 1 mrk.,  
De andre trende børn, nemlig sønnen Anders Andersen Kure, og begge døttremændene Peder 
Isaksen og Mikel Jacobsen, vedstoed nu self her paa Sterfboet, at de hafde af S: Anders Kure, 
denne S: Mand bekommed flud fornøyelse, saaleedis at de nu ike hafde noged i rengeste maader at 
fordre, med derfor deris S: Fadersqvitered, efter Qviteringens indhold, datered den 15 January 1700. 
hvilken qvitering Refererer sig til en Contract, opretted imellem denne S: mand, og samptlig 
formelte sønnen, og døttremænd Datered den 29  January 1685. som nu blef læst, og paaskrefven, 
Sogne Præsten Hr: Rasmus Jensen for denne S: Mandslig begegiengelse og Prædeken bevilgis 6 
Sld., udlagt en røe belted Koe for 6 Sld., :/: 
Tieneste drengen Olluf Svendsen tilkommer løn fra S: Mikelsdag, og til nist kommende Paaske 4 
Sld., nok for 8 ugers tieneste blef Accorderet for 8 mrk., er 6 Sld., udlagt en røe Koe for 6 Sld.,  
Tieneste paag Jens Larsen tilkommer og løn til neste paaske som andrager penge 3 Sld., udlagt en 
røe blised Hoppe for 3 Sld.,:/: 
En tienestepige Oda Nielsdaatter tilkommer løn til neste Paaske, som opdrager til 4 Sld., udlagt paa 
lofted i nørre seng, en brun ranned olmerdugs ofverdynne for 2 Sld., en graae belted Soe for 4 mrk., 
en hand qvern for 4 mrk., :/: 
Kirsten Gudbersdaatter fordred tienesteløn 5 mrk., udlagt it wraaeskab i stuen 4 mrk., it aar med 
bihl 1 mrk., :/: 
Mons Frendesen i Nyelaursker sogn fordred som vedgikes 2 mrk. 8 skl., udlagt it øllkar paa en 
tønde for 2 mrk. 8 skl., :/: 
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Jens Svendsen af Clemmedsker sogn fordred paa sin søn Christoper Jensens vegne  en tienesteløn 
for 6 aar, en brun præsed wadmels kioel, og bopser, en røed wadmels foreskiorte, 2 blaargarns 
skiorter, en hat saa goed som 4 mrk., 2 par skoe, it par nye hosser, og it par forføtte, it tønde  
Hauresæd, nok paa sin daatter, Anna Jensd: vegne, it half aars løn som Jens Svendsen sagde at være 
3 Sld., efter Jens Svendsens ofverslag, ansatte hand alt forskrefne paa 10 Sld., imod svarede Enken 
med sin laugwærge, og samptlige arfvingerne, at baade sønnen, og daatteren i den bæste arbiedstiid, 
løb af deris tieneste, vilde de ike stæde herfor noged udlæg, og derfor efter som Jens Svendsen 
herom ike nu fremlagde nogen bevis, til berørte sin fordrings stadsfæstelse, henviste 
Skifteforwalteren denne stridighed, til loc og ret. :/: 
 Til denne Sal: Mands ligs begravelse, haver Enken ladet slagte, en røed stud som i Registeringen er 
ansat for 5 Sld. 2 mrk., og derfor her saaleedis forberørte Røede stud uddragen for 5 Sld. 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart, eller begrafvelsis bekostning, saa og formedelst at Enkens egne børn 
er saa ringe af alder, blef Enken til forsterløn, bevilged tilsammen udlæg her af boet at nyde for 50 
Sld., her paa bekommer Enken en sort Qvige, som ellers var foruden det registerede Qveg, ordineret 
at slagtes til begravelsen, nu taxered for 4 Sld. 2 mrk., skeer da udlæg af registeringen for resten 
som er 45 Sld. 2 mrk., der for udlagt 2 røe blisede Heste for 22 Sld., ie sort blised Horsføll i andet 
aar for 4 Sld., it brunt dito 4 Sld., en blak hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak røgged Koe for 5 
Sld., en fierings kaabber kedel for 5 Sld., :/: 
Sønnen Peder Andersen Kure, som nu tiid lang haver flittig opwartted med hus arbeid 
forefalden er, blefven af Enken, og samptlig arfvingerne samtøkted, at nyde en sort blised Hest, som 
hans fader hammen før sin død hafde gifved, og som den udi Registeringen er anført, og taxeret for 
8 Sld., Saa derfor her nu saaleedis af registeringen uddragis, og til berørte Peder Andersen Kure 
udlæggis, den sort blisede Hest for 8 Sld., :/: 
Svend Haagensen Skaaning fordred arbiedsløn som vedgikes penge 3 mrk., udlagt en graae belted 
galt gris 2 mrk., it Egetræ for 1 mrk., :/: 
Rasmus Jensen Kandestøbber boende i Rønne, lod fordre efter it udskrift, af hans S: Qvindis 
skifteforhandling, som hand self skal have med 3de bogstaber underskrift indeholder at hand skulle 
have her i boet bestaaende, nogle smaae boeskabsware, som efter opskriften skal være 18 Sld. 2 
mrk. 2 skl., her imod svarede Enken med sin laugwærge, og samptlig arfvinger, at Rasmus Jensen 
hafde været her paa gaarden en tiid lang, nemlig for 10 aar siden til hus værelse og om hand efterlod 
noged Goeds, da hand bort flytte, viste ike Enken eller arfvingerne af at sige, eller nu noged at 
forclare, men det viste de vel at hand Rasmus Jensen for sin er imod skyld, hafde sin meste føede, 
og ophold, hos Anders Kure, imedens hand her var til huuse, ike heller viste Enken, eller 
arfvingerne at dette Sterfboe var Rasmus Kandestøbber nogen skilling skyldig, hvorfor ingen udlæg 
nu stædis, og des aarsage skifteforwalteren henviste, denne fordring, og stridighed til lov og ret.:/: 
Claus Terkelsen i Nyker sogn fremblagte it pandtebref udgifved af S: Anders Kure, datered 21 Juny 
1695. og inden Wester Herrits ting vedstaaed, den 4 July 1695. af Anders Kure underskrefven og 
forseigled, og til witterlighed med underskrefven af Poul Rasmusen i Nyker sogn, of Jens Pedersen 
i Knudsker sogn, udi hvilked pandtebref meldis til slutning at berørte Claus Terkelsen er berettiged 
her udi denne 42 gard i Westermarie sogn, af S: Anders Kure forsikred, og pandtsat for Capital 
penge it hundrede fyretyve, og ni Sld., som aarligen med fem Procento er lofved at forrentis, efter 
derom berørte pandte brefs videre indhold, som nu i dag blef læst paaskrefven. Og vedstoed Claus 
Terkelsen nu herpaa skifted at den forfalden rente, fra berørte pandte brefs dato er betalt, undtagen 
dette sidste aar fra 21 Juny 1699. til aarsdagen 21 Juny 1700. andrager 7 Sld. 1 mrk. 13 slk.,  
Hvor for her af boet skeer udlæg og derfor udlagt, en sort hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en hvid 
Soe 4 mrk., en laasfast aske kiste for 3 mrk., it blaargarns lagen 12 skl., hos Enken 1 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilgede arfvingerne 4 Sld., udlagt 5 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 
1 mrk. 8 skl., til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 
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Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte skiftebrefved at 
skrifve og her udi indfør, de vedkommende efterretning der af at meddeele, sletpapir til alt at 
forskaffe, udlagt derfor, en røe hielmed Koe er sat for 5 Sld. 2 mrk., 4 Lam á 2 mrk. 8 skl er 10 
mrk., giør 8 Sld., Accorderet for 7 Sld., penge. :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af it Faar 1 mrk. 8 skl., it lided ølkar 1 mrk. 8 
skl., :/:  Wurderings mændene for deres umage hver 3 mrk., er 6 mrk., udlagt af en røe hielmed 
Qvigekalf 3 mrk., en røe herred Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 155 Sld. 7 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 116 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er penge 58 Sld. 11½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem samptlig forskrefne denne S: Mands børn, som er 4 sønner, og 
7 døttre, er deraf en broderlaad 7 Sld. 3 mrk. 2/5 skl.,  og en søsterlaad er 3 Sld. 3 mrk. 8 1/5 skl.,  
For Enkens anpart som er 58 Sld. 11½ skl., er udlagt en røe braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en ung 
sort røgged Koe 6 Sld., en sort Tyr 4 Sld., en røe Qvigekalf 2 mrk., en røe braaged Tyrkalf for 2 
mrk., en røe stierned Qvigekalf 1 mrk. 4 skl., it røe braaged Qvigenød 6 mrk. 8 skl., en wogn med 
høestier for 3 Sld., en ploug med behørig Jern, og Juhl 5 mrk., en brøgger kedel paa en tønde stoer 
for 6 Sld., en span kaabber kedel 4 Sld., it aar med bihl 8 skl., 2 stude aag med ringe 1 mrk., en gl. 
harre 4 skl., I Steerhuused, en stand tønde 12 skl., en straabonds tønde for 8 skl., I Meelhuused, it 
gl. Car 1 mrk., en kierne 1 mrk. 8 skl., en straabonds tønde 8 skl., 3 andre for 12 skl., en øl 
halftønde 1 mrk., 2 tønder rug som er saaed á 5 Sld er 10 Sld., Biug i 3 stolperum er sat for 3 tønder 
Biug á 9 mrk er 6 Sld. 3 mrk., i 2 stolperum Haure, er sat for 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld., it 
deignetrug 8 skl., en træ tragter 8 skl., en ballig 1 mrk., 2 sybøtter á 4 skl er 8 skl., it gl. madskab 
uden laas 4 skl., en bagstoel 12 skl., til overs 4½ skl., :/: 
Den eldste søn Anders Andersen kure for sin anpart 7 Sld. 3 mrk., er udlagt en sort Qvige for 4 
Sld., af brendevins panden at have 3 Sld., en gres seis med bom og ringe 2 mrk., en 3 fierings øll 
tønde 1 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Den anden søn Peder Andersen Kure for sin anpart 7 Sld. 3 mrk., er udlagt, en liden røe herred 
Koe for 4 Sld., af brendevins panden at have 3 Sld., en laasfast halfkiste 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen 
underdynne i stuen 1 mrk., ved wurderings mændenes udlæg 8 skl., :/: 
Den 3 søn  Niels Andersen for sin anpart 7 Sld. 3 mrk., som Per Isaksen er wærge for, er udlagt, 
af en blak brun Hest at have 4 Sld. 1 mrk., en wogn med smaa stier, tø, hammel, og halseeler for 10 
mrk., i en seng i stuen, en graae ullen overdynne 2 mrk., en linnen hofved dynne 2 mrk. 8 skl., til 
overs 8 skl., :/: 
Den yngste søn er Hindze Andersen Kure som søstermanden Jens Hansen er wærge for 
tilkommer 7 Sld. 3 mrk., og tillagt, en ung brun Hoppe for 4 Sld., af brendevins panden at have 3 
Sld., it aske bord med foed og skoffe for 3 mrk., :/: 
Den eldste daatter er Karne  Peder Isaksens i Westermarie sogn. tilkommer 15 mrk. 8 skl., 
hvorfor er udlagt, af en blak brun Hest at have 15 mrk., hos sin mynlings laad at have 8 skl., :/: 
Den anden daatter er Margreta Jens Hansens i Westermarie sogn. hende tilkommer 15 mrk. 8 
skl., derfor tillagt, it sort hielmed Qvigenød 11 mrk., en nye wefved priked benkedynne paa blaae 
bon, og røt underfoer, 3 alen lang for 4 mrk., 2 sammen satte sengested, er sat for 1 mrk. 8 skl., 
deraf 8 skl., :/: 
Den yngste daatter  af de første børn Birgite  Mikel Jacobsen i Aakier sogn. tilkommer 3 Sld. 3 
mrk., 8 skl., derfor tillagt, it røe stierned studnød for 7 mrk., i nørre seng paa loftrd, en linnen 
underdynne for 6 mrk., it askebord med kaars foed 1 mrk. 8 skl., af forde 2 sammensatte sengested 
sat for 1 mrk. 8 skl., deraf her til 1 mrk., :/: 
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Den 4 daatter er Kirstene Andersdaatter, som Mons Ibsen i Clemmedsker sogn er wærge for 
tilkommer 15 mrk. 8 skl., derfor tillagt, it røe belted Qvigenød 6 mrk., af brendevins panden 4 mrk., 
i nørre seng paa lofted, en olmerdugs hofdynne 2 mrk., it blaargarns lagen 6 skl., en hvid galt gris 2 
mrk., i stuen it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., til overs 6 skl., :/: 
Den 5 daatter er Margreta Andersdaatter somEsber Monsen i Rydsker sogn er wærge for 
tilkommer 15 mrk. 8 skl., derfor tillagt, it sort hielmed studnød 4 mrk., af brendevins panden 4 
mrk., 2 blaa ranned olmerdugs puder med lin vaar uden strik i stuen for 6 mrk., en olmerdugs 
hoveddynne i søndre seng paa lofted for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Den 6. daatter er Sidzele Andersdaatter som Jep Monsen i Persker sogn er wærge for tilkommer 
15 mrk. 8 skl., tillagt 2 Faar 7 mrk., af brendevins panden 6 mrk., en korn seis med bom og ringe 1 
mrk., en ullen ofverdynne i søndre seng paa lofted for 2 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Den yngste daatter Marne Andersdaatter som HindzeHansen er wærge for tilkommer 15 mrk. 8 
skl., derfor udlagt, it sort hielmed Qvigenød for 4 mrk., af brendevins panden at have 6 mrk., I 
Søndre seng paa lofted, en hvid ullen ofverdynne 4 mrk., hos søsteren Sidzele Andersdaatter 8 skl., 
hos Anders Andersen Kures laad 8 skl., af it blaargarns lagen ved Kirstenes laad 6 skl., hos Enken 
de 2 skl., :/: 
Denne S: Mands Ifareklæder angaaende, da som de 3 første døttre, da dens S: Moder ved døden 
afgik bekom hendis Ifareklæder imellem sig til deeling saa blef nu her paa Sterfboet afhandled, at 
disse denne S: Mands nu efterlefvende 4er sønner, skal have deris S: Faders Ifareklæder til deeling 
imellem demmen, heldst som de er af lidenmport antze, og andrager 14 mrk. 12 skl., er deraf en 
hvers laad 3 mrk. 11 skl.,  
saa er da Den Eldste søn Anders Kure tillagt for sin anpert som Enken vil fornøye og rester svarer 
Enken en hver sine sønner til sin anpart; Belangende denne 41 gaard i Westermarie sogn, da blef 
der om af Enken med sin laug wærge, og samptlig arfvinger fremlagt it pandtebref, udgifved af 
Morten Hansen, da boede paa Westergaards oprum i Westermarie sogn datered den 27 September 
1667. hvor udi meldes at denne S: Mand Anders Kure den omrørte 41 gaard fra adtskelige 
persohner i Rønne skulle indfri og saa for sine udlagte penge have gaarden i forsikring, med videre 
anmelte pandtebref ommelder, som er læst inde Wester Herrets ting, den 3 Oktober 1667. og af 
Mortten Hansen vedstaaed,  
Dernest  fremlagdis en 8te mænds forretning, med forman Peder Pedersen i Nyker sogn. datered 
den 1 july 1686. hvor udi berørte 8te mænd sætter denne 41 gaard for 258 Sld. Og den efter 
afregning imellem Anders Kure, og hans med første hustru auflede børn udregner, og deeler, som 
samme forretning indeholder, bye fougden Anders Pedersen Fyhn i Svaniche ved sin skrifvelse 
datered den 16 Marty 1700. angaf at Laurids Ibsen i Aakier sogn, Hans Ibsen i Nyeker sogn, og 
Arist Ibsen i Westermarie sogn, med fleere formeener, at vil have Prætension paa denne 41 gaards 
adgang, eller sæde rettighed, sig at vil hafve tileignet, hvilked til mænds opmelding, og kiendelse 
her fra henvises, saadan deris meening til endelig dom, og kiendelse videre at forclare, Til det sidste 
blef samptlig arfvingerne af skifteforwalteren, tilspurdt, om de hafde videre at vise, eller foregive, 
endten dette Sterfboe at være til beste, eller videre fordrende Gield, hvor til de svarede ej videre at 
være, end angifvet er, og forskrefved staar, men vare med hvis her nu forretted skiftet og deelt er, 
weltilfreds og fornøyet i alle maader . Hvilket till bekreftelse under vore hender og Signeter 
Actum Ut Supra Paa Høy Edle og Welb: Hr: Obersten Commendant og Amptmand 
Waldemar Reets weigne Hans Jensen  Henrik Brugman.  
Paa Enkens weigne som Laugwærge Rasmus Jensen. 
Mikel M:J: Jacobsen.  Jens J:H: Hansen.  Anders Andersen Kure. 
 Per P:I:S: Isaksen.  
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Esper Mogensen.   Jep Mogensen.   Hindze Hansen. 
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Anno 1700 Den 19 Marty, Og Paafølgende dato er efter Lovlig Giorde Tillysning, 
Holden  Registering, og Wurdering, sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Simon Hansen, 
som boede, og døde, paa den 2 Jordeiendoms gaard beliggende  i Vedbye i Olsker sogn. Og det  
imellem denne Sal: Carls arfvinger, og Creditorer, og angav sig at arfve, nemlig  
 
Denne S: Carls Simon Hansen som var Hans Mortensen, som boede, og døde her paa denne 2 
gaard i Olsker sogn.  
Til Hans Mortensen var en søster ved navn Kirstene Mortensdaatter som boede, og døde i 
Persker sogn, og var i Ekteskab med Hans Jensen, efter hende var 2 døttre, hvoraf  
 Den eldste daatter er Karne Hansdaatter, som er udenlandsreist for en ungefehr 15 
aar siden, og haver hun her paa landet nu værende en søn ved navn Morten Hansen, som tien hos 
Niels Nielsen Sergiant, boende i Bresømsgaarden i Olsker sogn. 
 Den anden daatter var, Margreta Hansdaatter som boede, og døde i Østermarie 
sogn, og var i ekteskab med Bendt Hansen som endnu boer sammested, efter hende igien lefver, 
en søn ved navn Mons Bendtsen boende i Østermarie sogn, og 2 døttre, hvoraf 
Den eldste daatter er Seigne Mikelsdaatter i Ekteskab med Esper Jensen i Østermarie sogn. 
Den anden er Kirstene Bendsaatter i Egteskab med Peder Mikelsen i Østermarie sogn. 
Den S: Carls Simon Hansens moder var Geirtrud Simonsdaatter, til hende var en broder 
ved navn Hans Simonsen, som boede og døde i Hasle, efter hammen er 3 sønner, og en daatter, 
hvoraf 
 Dend eldste søn er Simon Hansen nu her sammesteds. 
 Dend anden søn er Anders Hansen boende i Hasle. 
 Dend yngste søn er Hans Hansen, som nu er udenlands. 

Søsteren er Giertrud Hansdaatter, og udenlands, og forde brødrene for dem at 
wærge tilordnet. 

Nok  er til berørte Sal:Simons Hansens moder, en søster ved navn, Kirstine Simonsdaatter, som 
var i egteskab med Rasmus Larsen, og boede, og døde i Nykier sogn, efter hende igien lever en 
daatter ved navn Anna Morten Mouritsen i Sandwig,  
 
Hvor ved  paa rettens wegne var ofverværende, paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten 
Commendant og Amptman Waldemar Reets, hans fuldmegtig  Hans Jensen i Rønne. Og  skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er till wurderings mænd  opmelded, Anders 
Lauersen, og Mortten Dideriksen i bemelte Olskier sogn. Hvor da er forefunden, og Passeret som 
her efter følger 
 
Først fremlagde Weft Pedersen i Olsker sogn, en paabehørig stempled papir, af berørte Simon 
Hansen, og Anders Hansen till Høy Edle, og welb: Hr: Gouverneuren giorde begiering, og der paa 
ergangne Resolution. Saa  liudende, Høy Edle, og Welb: Hr: Obersten, ober Commendant, og 
ambtman over Borringholm Hr: Waldemar Reedts, Høy biudende Herre, wi underskrefne tvende 
brødre, nafnlig Simon Hansen i Olsker sogn, og Anders Hansen boende i Hasle, aller ydmygeligst, 
for hans welb: haver at andrage, at som vi  hafde en slegt, som boede, og hørde, den 2 gaard i 
Jordebogs talled i Olsker sogn. ved navn Simon Hansen, som nu forgangen tisdags, er ved døden 
afgangen, og liger indedød, og skal begravis, og vi tilsamme Carl, er aller nermeste slegt her paa 
landet, og det lader sig ansee, at efter den S: Carls død skal være stoer witløftighed, baade udi en, 
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og anden maade, heldst som hand aldrig har voren gift, men stedse ene hafver holdet huus, og vi ere 
simple, og enfoldige mænd, som hvilken kand læse, eller skrifve, langt mindre forstaae, lov eller 
ret, som vil brugis, om nogen ret skal erlangis, for os fattige mænd, entten paa skifted, eller i andre 
maader efter hammen, Thi hand var en simpel, og enfoldig karl som ej heller kunde læsse, eller 
skrive, hvor fore er at befrygte, at efter hans død, skulle de der vedkomme at kræfve, som hand 
aldrig var skyldig, hvorfore, og for des aarsagers skyld falder vorris aller ydmygeligste bøn, og 
begiering til hans Welb: Obersten, at hand dette ville ansee, og være os behielpelig med en 
fuldmegtig, som for os paa skifted, saa vel som andensteds, hvor fornøden giøris for os kunde svare, 
og gaae i rette, og som den S: Carl self udi sit livende lifve, lided førend hand døde, om bad sin 
nabo Weft Pedersen, at hand vilde være hammen behielpelig, at hand igien kunde bekomme det 
kiøb og skiødebref som den S: Carl Simon Hansen til Lars Ibsen i Olskier sogn, hafde udgived, paa 
hans i boende gaard den 2 i Jordebogs talled i Olskier sogn, heldst som hand formeente sig udi 
samme kiøb, at være besmilded, og om bad den S: Carl bemelte Weft Pedersen, at hand igien vilde 
lefverer til de vedkommende 102 Sld. 1 mrk. 11 skl., som hand paa forde kiøb skulle hafve 
bekommed, og tilsagde den S: Carl Weft Pedersen at hand samme penge igien skulle nyde, frem for 
nogen anden udi forde hans i boende gaard, hvilke ord saaleedis Passerede, og er i sandhed, og os 
witterlig, hvor for vi endnu er begierende at hans welb: ville meddeeles en betalllling til forde Weft 
Pedersen hand sig at paatage, og her efter for os at svare have fornøden giøres og paa denne voris 
ydmyglige begiering, det paategne, skeede os fattige mænd  derved en stoer tieneste, vi formoder 
hans Welb: gunstige hielp i og paaskrift og ellers udi atl forblifver, den Høy Edle Herre Oberstens, 
alleydmygeste og tieneste skyldigste tienere   .  Olskier sogn, den 11 Marty 1700. 
     Simon S:H:S: Hansen.      Anders A:H:S: Hansen 
     Eget skrefne navn.   Eget skrefne navn. 
 
Widere stod der paaskrefven efterfølgende  
Efter indbemelte ansøgning, og begiæring, brordris hermed Weft Pedersen i Olskier sogn, Imod 
billig betaling at gaas i rette, for berørte Simon Hansen i Olskier sogn og Anders Hansen i Hasle, at 
søge deris gavn, efter som de beklager sig ej at forstaae rettens maade, hvor udi Wefst Pedersen 
haver sig at rette, efter loven, og Kongl: May: Allernaadigste, udgangne forordninger, og det 
saaleedis som hand agter at tilsvare, Rønne den 13 Marty 1700.  
Hans Kongl: May: til Danmark og Norge eti, bestalter, Oberster til foeds Commendant, og 
Ambtman, ofver Borringholm, Waldemar Reeds. Hvor efter berørte Wefst Pedersen paastoed, og 
formente at forskrefne som sig her nu pa Steerfboet har angifved at være fæderne frænder, skille det 
rettelig bevise, at de forde aalde fædere vare sødskende, og saa lenge det ike skeede, formente Wefst 
Pedersen den ej nogen arf, at kunde være her af boet berettiged, efter som de møderne frender Wefst 
Pedersen fuldmagt gived haver, ike kiender demmen i slegtbaaren linne med demmen ike heller 
kiende de dem at være saaleedis som melt S: Simon Hansen beslegted, hvor paa de fremlagde deris 
stiffader Bendt Hansen i Østermarie sogn vidne sedel som med hans sogne Præst Hr: Søfren 
Laursens paaskrift, og Attest med paategned formelte arfvingernis meening, saalyndende, No. 18. 5 
skilling. Saa som befindis, at Simon Hansen i Wedbyegaard i Olskier sogn, er ved døden afgangen, 
og sig ingen børn hafver efterlat, som hammen kunde arfve, da formeener vi underskrefne os 
nemlig, Mogens Bendtsen, Signe Esper Jensen, og Kirstene Per Mikelsen, alle boende i Østermarie 
sogn, at vare S: Simon Hans rette arfvinger, efter som voris S: Moders moder Kirstene Hans Jensen 
i Persker sogn var Simon Hansen faster, paa ligemaader er ieg, Morten Hansen i samme arfve linie, 
saa som Kirstene Hans Jens i Persker sogn, var min moders moder, videre paa skifte skal blive 
forclaret. 
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Hvor for ombedis den goede skifteforwalter, og skifteskrifver, at de dette betenker og efter seer, vi 
forblifver deris velvilligste igien, hermed eder Gud befaled, af Østermarie sogn, den 14 Marty 
Anno 1700. Mons M:B:S: Bendtsen. Esper E:J:S: Jensen. 
 Eget skrefne navn  Eget skrefne navn 
 Peder P:M:S: Mikelsen.       Morten M:H:S: Hansen.   
 Eget skrefne navn  Eget skrefne navn. 
 
 
Efter inden bemelte meening, er dette mit Sandferdige vidnisbiurd at ieg til egte hafde Margreta 
Hansdaatter udi 41 aar, som den 7 Augudty Aa. 1699. døde, som var Kirstene Hans Jensens 
udi Pederskier sogn hans egte daatter, og var S: Simon Hansen, som boede udi Olsker sogn. og nu 
ved døden er afgangen, hans rette, og kiødelige faders søsterdaatter, og som ieg er en ældgammel 
og svag mand, og ej efter begiering kand møde paa S: Simons Hans skifte nermere at forclare mit 
vidnisbiurd, saa er dette formelte sandt, saa sandt hielpe mig Gud, Østermarie sogn den 14 
Marty A: 1700. Bendt B:H:S: Hansen. Eget skrefne navn. 
Ofven bemelte Testerer ieg underskrfne Søfren Laursen. 
 
 
Derved denne stridighed saaleedis  henstaaer, indtil seeis kand, om nogen arf falder, at da endelig  
Resolution derom ved rettens maade kand erlanges, Saa blef da boes middel registered, som er efter 
følgende.  
Heste og Hopper. 
En  gl. sort brun Hest for 2 Sld., en gl. sort brun Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en mørk brun Hoppe er af 
wurderings mænde sat for 6 Sld., derimod har Simon Hansen til begrafvelsen anvendt en sort 
røgged Qvige, og sat for 5 Sld., er saa boet til bæste 4 mrk., en blaked Koe for 5 Sld., 4 Faar á 3 
mrk. 8 skl., er 14 mrk., en sort belted Soe 3 mrk., it aar med bihl for 8 skl., en ploug med 2 juhl med 
vidier og it gl. skær for 3 mrk., en half wogn, den begerste part med 2 smaa stier 1 mrk. 8 skl., 2 
høestier for 1 mrk. 8 skl., en malm gryde med adtskeelige boder paa, og spruken i bræden er sat for 
10 mrk. it gl. deigne trug 2 skl., en slibesteen med træ axel for 1 mrk. 8 skl., it langt bord paa lofted 
2 mrk. 2 skl., en gl. Eegekiste med en gl. laas for 2 mrk., en ballig for 12 skl., en gl. bagstohl 4 skl., 
2/5 tønde Rug som er saaed er sat for 2 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne anførte Sterfboets løsøre middel til penge 23 Sld. 2 mrk. 
6 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlig vedkommende om de hafde meere at angive til dette boes 
beste, hvor til de svarede ej videre at være, end angifved er, og forskrefved staar, undtagen huus 
som i forde gaard er, og kand være til beste,  
Dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, nemlig 
Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordrer for Aa. 1699. en tønde 
laane Biug med leje en skeppe er 10 mrk. 2 skl., Knektepenge 1 mrk. 15 skl., er 3 mrk. 1 skl.,:/: 
Corporal Lars Thorsen ved Rytter Compagniet, som denne 2 gaars landgielde til gagl at nyde er 
ahsignent fordred som rester for A: 1699. smør it lispund, 4 skaalpund 2 Sld., 2/5 tønde haure 1 
mrk. 10 skl., Oktober qvartal der paa rester 2 mrk. 14 skl., Item Qvartalskat for Jan: Febr: Marty 
1700. er 5 mrk. 10 skl., Jordebogsskat for 99. 6 Sld. 1 mrk. 12 skl., Egtepenge 5 Sld. Er 15 Sld. 3 
mrk.14 skl., :/: 
Wefst Pedersen i Olsker sogn fordred først som hand udi adtskeelige maader, efter S: Simon Hans 
begiering, efter at hand gaarden til Lars Ibsen i Olskier sogn hafde solt, igien tilbage kaldt og betalt, 
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og en deel Simon Hansen self opbaared, som er med paadragen restands til ambtstuen, som i en 
Summa opløb til penge 102 Sld. 1 mrk. 11 skl., og er der om videre hans indgifvende memoria af 
følgende indhold nemlig. 
Haver ieg underskrefne at fordre efter S: Simon Hansen paa 2 gaard i Udbye i Olskier sogn, først 
efter den til vilbaarne Hr: Obersten af Simon Hansen, og Anders Hansen, som den S: Carls 
arfvinger indlefverende memorial, datered den 11 Marty A: 1700.Og der paa hans Welb: til mig, 
gunstig gifne befalning af 13 Marty, nest efter, it hundrede og to Sld. 1 mrk. 11 skl., som bestaar 
saaleedis til ambtstuen efter Qvitering af 17 Febr: 1700. som Peder Larsen først haver betalt, og ieg 
siden igien betalte 45 Rd. 3 mrk. 11 skl., giør 68 Sld. 1 mrk. 11 skl., Ved det udgifne kiøbebref, af 
S: Simon Hansen udgifven til Lars Ibsen i Olskier sogn datered den 15 Febr: 1700. tilbage kaldelse 
med paaskrefne Qvitering, og Cassering den 8 Marty. 1700. betalt ieg som var forsaaged 
omkostning 6 Sld., og slags penge 6 Sld., opbaaren af Simon Hansen penge 12 Sld., Item haver 
Simon Hansen paa adtskeeligetider af mig bekommed vare for 10 Sld., giør 102 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
Her foruden haver Wefst Pedersen til S: Simon Hansens begrafvelse, saa og hvis til denne S: Carls 
Siugdom er med gaaen, som tilsammen opdrager til penge 16 Sld. 2 mrk., hvor om i memorialen 
meldis, med disse ord, videre hafver ieg udlagt til S: Simon Hansens begrafvelsis bekostning, og 
ellers bekommed 16 Sld. 2 mrk., er saa min fordring tilsammen eftersom forskrefved staar 118 Sld. 
3 mrk. 11 skl., slutningen af memorialen melder, videre om bedis skiftebetienterne, at de  ville 
ansee den stoere umage, med reiser, og besværligheder, ieg hafver haft, og endnu foraarsages paa 
arfvingernis wegne efter den gunstige Øfrigheds befalning ved tinged at have, efter som formeenis 
Jordegoesed skal taxeris, mig derfor noged blifver tillagt, saafrembt arfvingerne ingen arfvelaad 
bekommer, hvor af mig min umagis betalning kunde bekomme, eftersom de der til ingen midler 
ellers hafver Olskier sogn den 19 Marty 1700. Wefst Pedersen:/:  
Sogne deignen Christen Christensen Holstebroe for begrafvelsen med lig tienesten bevilged penge 
7 mrk., rester, en paaske rettighed 10 skl., it juhle brød som rester 8 skl., er 2 Sld. 2 skl., udlagt der 
for 2 Faar for 7 mrk., en ballig 12 skl., en bagstohl 4 skl., it gl. deigne trug 2 skl.,:/: 
Simon Hansen i Olskier sogn fordred for it bruegarns lagen som denne S: Carl Simon Hansen til sit 
ligis begrafvelse haver bekommed med kasted 8 mrk., for Simon Hans huusenis opvartning imedens 
S: Simon Hansen var svag fordris 3 Sld. Nok fordred for 2/5 tønde Rug som før er melt herved 
gaarden er saaed kaasted 8 mrk., er saa fordringen i alt 7 Sld., saa er da her til udlagt formelte Rug 
som ers vard er sat for 8 mrk., en gryde af malm for 10 mrk.l, it faar 3 mrk. 8 skl.,  en gl. kiste med 
en gl. laas for 2 mrk., af it langt bord de 4 skl., er 5 Sld. 3 mrk. 12 skl., rester 4 mrk. 4 skl.,  
Sogne Præsten Magister Søfren Schade, efter sit regenskab fordred, og efter forteignelsens indhold, 
for resterende tiende, som opdrager til penge 19 Sld. 2 skl., hvor om hans indgifvende memorial og 
fortegnelsen formelder saaleedis, Anno 1698. den 5 December, giorde ieg regenskab med Simon 
Hansen af Vedbye, da blef hand mig skyldig for ald tienden Pro A: 97. ½ tønde Rug 3 Sld., en 
tønde, og en skeppe Biug 4 Sld. 2 mrk., en tønde haure 1 Rd., for dette aar 97. 9 Sld., rester for A: 
98. ½ tønde Rug 3 Sld., der foruden for hans søsters begravelse 2 Sld., rester for Anno: 1699. en 
half tønde Rug 3 Sld., en tønde en skeppe Biug 14 mrk., en tønde haure 1 Sld. Er 7 Sld. 2 mrk., 
rester for A: 1693 til A: 1700. Paaske rettighederne á 1 mrk. 4 skl er 7 mrk. 12 skl., Summa 22 Sld. 
3 mrk. 12 skl., her paa har bekommed som afgaar 3 les Enge á 2 mrk hvert læs 1 Rd., og for nogle 
Rug rygge som skal afqvites for 2 skep rug, 2 Sld. 1 mrk- 10 skl., blifver mig saa skyldig in allis 
penge 19 Sld. 2 skl., hvilked ieg i sandhed bekræfter med egen haand, Søfren Hansen Skade mm 
Olskier Pæstegaard den 19 Marty 1700. :/: 
Anders Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel for  Sild penge 3mrk. 13 skl., nok for en fiering 12 
skl.,er 4 mrk. 9 skl., :/: 
Henning Bohn i Rønne, fordred efter sin sedel penge 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt en blaked Koe for 5 
Sld., til ofvers 8 mrk. 14 skl., :/: 
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Morten Bohn i Hasle lod fordre 4 mrk., Berrild Clausen og Wefst Pedersen, som var beholed af 
retten at være Liqvidations mænd udi en sag imellem S: Simon Hansen, og hans Husbonder 
Leiutnanter, Rasmus Nielsen, og Edvart Ollufsen som dem i en dom af nørre herrits ting, er i en deel 
Concenteret hver heraf boet ½ laad Sølf er 3 mrk., :/: 
Herrits fougden Eskild Nielsen i Hasle fordred for A: 1699. resterende skeppe Biug 2 mrk., for 
indførsels penge 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 4 skl.,:/: 
Niels Jensen i Vedbye fordred for Haure, og anded 8 mrk., arfvingerne vedgik heraf ikun 6 mrk., :/: 
Jørgen Hansen fordred laante penge 7 skl., :/: 
Mortten Jensen i Olsker sogn lod fordre 2 Sld., arfvingerne vedgik heraf ikun 6 mrk., :/: 
Lars Monsen i Rydskier sogn fordred laante penge 6 skl., udlagt hos Henning Bohne at have disse 6 
Sld., :/: 
Hans Monsen i Skobe i Clemmedsker sogn fordred laante penge 2 mrk., :/: 
Peder Aagesen i Olskier sogn fordred laante penge 2 mrk. 12 skl., :/: 
For Ellene Hansdaatter S: Simon Hans søsters ligs begravelsis bekostning skal Peder Aagesen have 
goedsagt som hand nu forregaf for bekommen vare 14 mrk., som denne fordring formehnis at reise 
sig af øll, og brendevin, de som liged til sit leiested haver forhielpen, skal have derfor Prætenderet, 
og det overløber fire aar siden, hvilked til forre i medens S: Simon Hansen lefved, skulle have været 
afhandled kand denne fordring imod arfvingernis giørende Prætensioner ike nu byfaldes, eller 
udleggis, mens Remitteris til lov og ret :/: 
Niels Nielsen i Løsebek fordred 1 mrk. som arfvingerne vedgik, og derfor tillagt en half wogn den 
bageste deel for 1 mrk. 8 skl., med 2 smaa stier, til overs 8 skl., :/: 
Weidik Haagensen fordred laante penge 1 mrk., udlagt hos Niels Nielsens udlæg 8 skl., it aar med 
bihl 8 skl., :/: 
Jørgen Rasmusen i Allinge fordred for en bruegarns skiorte 6 mrk., Skræderløn 2 mrk. 8 skl., er 2 
Sld. 8 skl., arfvingerne vedgik heraf som er gotgiort 4 mrk. 8 skl., :/: 
Jens Wefstsen fordred laante penge 4 mrk., og for en half pot vin 8 skl., er 4 mrk. 8 skl., :/: 
Kirkis wærge Anders Larsen fordred kloke penge 1 mrk., udlagt af en sort belted Soe 1 mrk., :/: 
Hartwig Andersen i Allinge fordred for Sild 3 mrk. 8 skl., arfvingerne vedgik her af som er got giort  
1 mrk. 8 skl., :/: 
Anders Monsen i Krashave fordred penge 3 mrk., :/: 
Anders Hansen i Hasle fordred for betalning paa Høe 6 mrk., der paa udlagt, it Faar for 3 mrk. 8 
skl., rester 2 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen 3 Sld., udlagt, en gl. sort brun Hest for 2 Sld., hos 
Henning Bohnis udlæg at have 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt, en gl. sort brun Hoppe for 14 mrk., hos Henning 
Bohnis udlæg 4 mrk. 8 skl., en slibesteen med træ axel 1 mrk. 8 skl.,:/: 
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt en ploug uden knif for 3 mrk., it par 
Høestier 1 mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt it langt bord paa lofted for 2 
mrk. 4 skl., en sort belted Soe for 3 mrk., til ofvers 1 mrk. 4 skl.,  
Simon Hansen fordred for 2 bpund smør, bereigned for 3 Sld., som denne S: Carl til landgielde 
smørred af ham har laant., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 195 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Og som til Gieldens betalning endelig behøfvis den formelte 2 gaard, af 8te Mænd at sættis, saa 
beror denne forretning endelighed derved, at vides kand, hvad til Gielden skal udlæggis, og 
bekommis kand, og lofved samptlig arfvingerne, som her tilstæde var, at de vil møde paa nørre 
herreds ting, som hernest holded vorder, uden videre stefne maal, til 8te mænds opkræfvelse, og 
gaardens taxering, med videre, 
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 Simon Hansen som nu boer paa gaarden, lofved at hafve opsagt og tilsiun med forskrefne Registerit 
og wurdered goeds, :/ Som her nu forhen, efter at gaarden var taxerit,  er udlagt til en deel Gields 
betalning, :/ Og  hand vil og svare der til saavit mueligt, og ret er, at vedkommende skal blive uden 
skade, Dette saa at være Passeret Dis til widnisbyrd under vore hender og Signeter. Paa Høy 
Edleog Welbaarne Hr: Obersten Commendant og Amptmands weigne 
 Hans Jensen.        
Henrik Brugman.       Wefst Pedersen.  Simon S:H:S: Hansen. 

Anders A:H:S: Hansen. Morten M:D:S: Dideriksen. 
Anders A:L:S: Larsen.  Morten M:H: Hansen. 
 
Nest paafølgende Den 19 April Berørte aar 1700. efter at os formelte Rettens Betiente, 
Af arfvingernis fuldmektig Wefst Pedersen i Olskier sogn, anmelte anden gaards sætning, og taxt 
var tilstilled, hafver vi igien denne forretning os foretaged, og til dette skiftes endelighed videre 
forretted som følger, saa blef først indført, den til lefvende, 8te mænds sætning, hvilken er af 
følgende indhold nemlig. 
Wii eftersshrefne 8te mænd, nemlig forman Hans Monsen i Skrube, Peder Monsen i Bedegade, 
af Clemmedsker sogn. Anders Olsen, og Peder Aagesen af Rydsker sogn. Niels Nielsen den 
ældre. Jens Jørgensen, Niels Jensen, og Peder Madsen af Olskier sogn, samptlige boende 
mænd udi nørre herred paa Borringholm, giør witterligt at aar efter Guds biurd anno 1700, den 26 
Marty, for retten Comparerede Wefst Pedersen af Olskier sogn, og Producerede, HøyEdle, og 
Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og amtmand Waldemar Reedtis ordre, og befaling, af dato 
13 Marty sidst af vigte til hammen, angaaende at være fuldmægtig for Simon Hansen i Vedbye i 
bemelte Olskier sogn, og Anders Hansen udi Hasle, som ydmygest blef læst, og paaskrefven, 
hvilken ordre lyder saaleedis, efter indbemelte ansøgning, og begiering brordris hermed Wefst 
Pedersen i Olskier sogn imod billig betalning, at gaae i rette forberørte Simon Hansen i Olskier 
sogn og Anders Hansen i Hasle, og søge deris gafn, efter som de beklager sig ej at forstaa rettens 
maade, hvor udi Wefst Pedersen haver sig at rette efter loven, og Kongl: May: allernaadigste 
udgangne forordninger, og det saaleedis som hand agter at tilsvare, Rønne den 13 Marty 1700. W. 
Reedts hans Kongl: May: til danmark og Norge etr. Bestalter oberster tilfoeds Commendant og 
ambtman over Borringholm, videre stoed derpaaskrefven, fremviste, og indført i den 
skifteforretning, efter bemelte S: Simon Hansen d. 19 Marty 1700. Testerer. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Aller ydmydest læst paa Nørre Herreds ting den 26 Marty 1700.  
Saa foregaf Wefst Pedersen at som skifte og deeling efter S: Simon Hansen, der boede, og døde pa 
den 2 gaard  udi Vedbye i Olskier sogn, er foretaged, og man ved hans efterlatte midlers 
regostering, og wurdering, har befunden, at løsøre goedsed  er kun opløber til en ganske ringe sum, 
der ike nær kand streke, til den udi samme Sterfboe anførte Gields af betalning, der ogver er 
fuldmegtigen Wefst Pedersen oaa sine Principalers wegne foraarsaget at anholde om upartiske 
dommermænd, som kand sætte taxt paa Jordegodsed, at der udi naar løsøre ike vil tilstreke, kand 
skee udlæg til Gieldens betaling, og begierende derfore Kongl: May: Herrits fouged Eskild Nielsen 
vilde af retten opmelde aatte uvillige dannemænd, som den anden self ej gaard udi Olskier sogn, 
med dends huuse, og biugning, ager, og Eng, sampt Skovs bon, og ald tilliggelse forsvarlig kand 
taxere, og paa penge at sætte, Iligemaade at efter see det lange udgierde, hvad bekostning derpaa i 
det teaar skal anvendes, det og paa penge at sætte, og der efter med alle forderligste, deris forretning 
fra demmen her udi retten forsvarlig at gifve beskefves, med hvilket Wefst Pedersens anførte hans 
Principaler Simon Hansen, og Anders Hansen, nu herfor retten i allemaader var tilfreds, og med 
benøyet, saa hafver vi efter voris opkræfvelses til hold mødt pa berørte 2de self Eiergaard i Olskier 
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sogn, mandagen som var den 29 Marty, og den nøye efterseeit, og taxered samme gaards huus, og 
Biugning, med tilliggende ager, og Eng, Specialiter sampt Skoven, og dens tilliggende herlighed, 
paa penge sadt, saa rettelig som vi det kunde betragte, og ofver vege, saa haver vi og efterseet, det 
til Samme gaards tilliggende udgierde, hvad bekostning der paa udi dette aar skal anvendes, hvilken 
bekostning, vi og hafver navn gifvet, med videre som voris opkræfvelse om formelder, da er 
saaleedis forefunden som følger? Huus, og Biugning, den øster ende som skal beregnis forstufve 
længe 4 stolperum, som er 5 bundt tømrer med 2 gamle døre, item en dito, østen paa gaulen, og en 
dør norden til i gaarden sat tilsammen for 5 Sld., taged der ofver er ganske udøgtig paa begge sider, 
nok 2 stolperum foruden, nest efter 2 stolperum foruden spende, hvilke spende ligge paa skraa, med 
gamelt flage tille, 2 half døre til gaarden, og en dør sønden til som henger i Jern, sat tilsammen for 6 
mrk., nok 2 stolperum stufvehuus, der udi findis it lided Cammer norden til, der for en gammel dør, 
to gamle vinduer, en gl. kakelofven, en dør for, og fanttis syf nye fyre bræder løse lagt, som kaldis 
|tille, a stolperum 1 Rd., er 3 Sld., nok it stolperum nest op til foruden flage, og tille, med en dør sat 
for 3 mrk., nok 2 stolperum med en kielder, wegne er udregned, og need falden et delle goll som er 
forderved, it løst tille som er Eege bræder, billig ved magt, 2 gl.winduer en dør, en delle gaufl, med 
2 gl. benke, it pannell norden til i samme huus sat for 5 Sld., Saa fanttis og noget tømmer sønder ud 
fire brundt, som tilfore haver vred at tøver Sterhuus med en gl. bager ofven a 3 mrk. 8 skl er 3 Sld. 2 
mrk., den wæster længe 6 stolperum meget vogt, og gl. tømmer, som ike meget duer, taget paa 
begge sider er ganske udøgtig, en dør som henger i tr; sat for 2 Sld. 2 mrk., den Nørre længe først 
de 3 stolperum i den wester ende, som haver væred Høe gulf, foruden tag, og tag reedsel. 
Tømmered temmelig ved magt, á stolperum 4 mrk., er 3 Sld., nest op til 2 stolperum fæhuus med gl. 
tag, og brøstfeldige væge sat for 1 Sld. 3 mrk., derfor en dør for 1 mrk., 2 stolperum toe med gl. tag, 
og wægge sat for 6 mrk., en dør 1 mrk., saa fanttis og i samme  lenge 4 brundt tømmer, uden tag, og 
wægge, som star paa hell udi  nør sat for 3 Sld., en løsbiekel 2 mrk., en løs sparre 8 skl., er 31 Sld. 2 
mrk. 8 skl., Sædis Jord, til Rug, og Biug, nørre lyke 2 tønder L: og 3 skep vesten mellem 3 skep: L: 
inden for gade leeded 1 skp: land, den langedre som kaldis huus ager sat for 3 tønder L: østen 
gaarden 1 skp: L: østen Høyen 6 skp. L.Aske tofter 4 skp. L. nordøst inden gadeledet somdog er 
uviss Jord 3 tl. L. inden for kirke stetten 6 skp. L. er 12 tønder 4 skp. Penge 12 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
Haure Jord, udi øster lyke 3 tønder der L: østen kalled lyke ½ tønde østen huus ager 2 tønder L: 
næsten for kallen ½ tønde L_gaar ager sønden kihlen 1 tønde ulstern ½ tønde L: den dretten i 
sønder og nør fra høyen 3 tønder L: næsten fra høyen 4½ tønde L: en liden ager norden hallelum ½ 
tønde norden høyen 4 tønder lan :/: sand ager 1 tønde L: 2 ager paa sletten 2 tønder aske toften 
norden, og væsten 4 tønder L: Arne Dals ubrugelig ager 4 tønder krat ager 1 tønde L: krube siøe ½ 
tønde L: kalgaar ager 1 tønde L. vesten for gade leeded 2 tønder L: nordøst gade leddet som er lyng 
Jord 3 tønder L: er 38 tønderland penge 38 Sld., Engis Baand manen 9 læs Engis, kalle lyken 2 L: 
sønden og væsten killes 8 læs aske tøfter 4 L: Run Engit L: slætterne 2 L: lille tue Sng 1½ L: stoere 
tør eng 4 L: halne lun 2 L: eges tørpet 1 L. engen 3 L: bege kraagerne 1½ L: de søndre enge, 
nemlig, den norøste som er 4 læs eng, og den østerste 3 læs er 7 les enges, kalled Dams Eng 2 L: 
lang Engen 1. L:Rye myr 1. L. den nørre enden i bemelte mye. 1. L: Soe hulled ½ L: sønden huus 
ager ½ L: kalgard ¼ deel læs, er 51 ¼ læs eng penge 51 Sld. 1 mrk.,  
Hvad sig gaardens herlighed anbelanger som beste udi 2 træ gaarder, som er 2 kaalhave, sampt 
gaars træer, gaar og gaars rum,dam, og damsted, lynge lyng slette, kalfve gang og fiske vand, og 
tørfve skiør baade inden, og uden gierde i medhuus, videre som herlighed nefnis kand, er sat for 40 
Sld.,  
Summa forskrefne Gaards sætning andrager 173 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Det udgierde som vores opkræfvelse os til holder at eftersee, og begranske, da er voris sandferdige 
beretning derom at samme udgierde som vi eyen siunlig beseet hafver, ej ringere kand oprettes, 
eller ved lige holdes end 30 læs torn, á 1 mrk er 7 Sld. 2 mrk., Formanden tillige med sine med 
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følger tilspurde Simon Hansen og Anders Hansen som er arfvinger til bemelte gaard om de videre 
viste at angifve eller og om de hafde noged paa denne sædtning, at anke eller klage, hvor til de 
begge svarede ney, mens var der med i allemaader vel tilfreds, at saaleedis udi alle maader som 
forskrefved staar af os aattemand, det retteste vi kunde eragte, forrettet ogmodereret, videre vi 
samptlige, med hender og signeter Actum Ut Supra. Peder Monsen. Peder Madsen. 
 
 
Dernest blef anført hvis endnu videre, dette Sterfboe foruden forskrefne anførte Prætensioner til 
kommer at betale som er først efter som berørte 2 gaard formeldelst huusens brøstfeldighed , sædis 
Jorden, som i en deel lenge udyrked haver væred beliggende, dette brydelse gaardens Eiendoms 
laug bydelse, at vidis kand, hvor den herefter berettiged vorder, med meere omstendigheder herved 
videre kand paa komme, og foraarsagis, hvor for ingen sig haver befunden, som berørte 2 gaard i 
dette indeværende aar 1700. hafver villed til dyrkelse antaged, de forestaende landgielder, tiender, 
og Contributioner, til vedkommende at svare, hvor for den deraf til børlige rettighed for 1700. 
endnu til de anførte Prætensioner berignis først landgielden som Corporal Laurs Thorsen til gage 
nyder, som er 6 lispund ¼ smør, hvilked efer jordebogs taxten beriegnis efter som ej vides hvad 
land kiøbet i berørte ar vil blifve, som opdrager til penge 9 Sld. 3 mrk. 15 skl., en tønde Biug som 
iligemaade efter Jordebogs taxten beriegnis med paa bød it fierings car tilsammen 9 mrk. 4½ skl., 
en tønde 3 skep it fierings car 2 potter haure, med paa bød 1½ fiering car, og efter jordebogs taxten 
beregned 5 mrk. 13 skl., en koef og en svin fiering 3 Sld., it faar en gaas 12 høns 10 mrk., 7 les ved 
7 mrk. 14 skl., it les linsteen 10 skl., 2 les Høe 3 Sld., negelt 5 skl., 7½ alb er 8 skl., skrifverpenge 3 
mrk. 2 skl., b bogs penge 1 mrk., egte penge 5 Sld., 3 qvartal skatter, efter som den første qvartal 
skat, eller Contribution af 1700. for Jan: Febr: og Marty ved Corporalens første fordring er anført 
for hver Qr: 5 mrk. 10 skl er 4 Sld. 14 skl.,  
Summa 34 Sld. 3 mrk. ½ skl., videre anføris for aar 1700. Knektepenge som til ambtstuen skat udes 
1 mrk. 15 skl., Item Kirketiende, smør for 3 mrk., tiende til Præsten for 1700. 1 1/5 tønde Biug, som 
efter Jordebogs taxten nu beregins 10 mrk. 13 skl., en half tønde rug 4 mrk. 8 skl., en tønde haure 4 
mrk., paaske rettighed 1 mrk. 4 skl., it lam en gaas 3 mrk., summa 5 Sld. 3 mrk. 9 skl., Herrits 
fougden en skeppe biug 1 mrk. 13 skl., Sogne Deignen en skeppe Biug 1 mrk. 13 skl., Maals mad 
Juhl og Paaske, anreigned 3 mrk., Summa 4 mrk. 13 skl., :/: Item tilkommer endnu dette Sterfboe at 
betale foraarsaged de forskrefne 8te mænd for deris umage og taxt paa denne 2 gaard i Olsker sogn, 
efter loven hver it laad Sølf er 6 Sld., stempled papir til opkræfvelsen, og taxtens beskrifvelse 3 
mrk., Skrifverpenge 3 Sld., beseglyngspenge for opkræfvelsen 1 mrk. 4 skl., som Wefst Pedersen 
formedelst en deel arfvingernis fattige efne, haver maatted bekaasted, Summa andrager 
forestaaende aar 1700. Landgielde, skat, tiende, og rettighed, med forskrefne omkostning i alt til 
penge 53 Sld. 2 mrk. 6½ skl.,  
Summa Summa andrager ald forstaaende Gield og Prætensioner til penge 249 Sld. 
12 skl.,  
Til hvilked at betale med findes, først Sterfboeds rørrende Gods, som opdrager til penge 23 Sld. 2 
mrk. 6 skl., Den 2 gaard i Olskier sogn efter forskrevene de 8te mænds taxt, opdrager til penge 173 
Sld. 2 mrk. 12 skl., blifver saa Gielden høyere end Sterfboets forestaaende middel 51 Sld. 3 mrk. 10 
skl., der til er anreignet formedelst anrørte 1700. aars Landgielde, og rettigheders betalning, 
Gaardens Enges afgrøde efter sætningens indhold for samme aar af 51 ¼ les enges á 2 mrk er 25 
Sld. 2 mrk. 8 skl., for resten 26 Sld. 1 mrk. 2 skl., er giort anvisning, og indførsel paa afdgangen 
eller sæde rettigheden til den 2 gaard i Olskier sogn efter den anledning kiøbebrefveds indhold som 
Wefst Pedersen hafver efter begiering, som for ermelt fra Lars Ibsen i bemelte Olskier sogn indløst, 
hvor af seeis S: Simon Hansen gaarden høyere nemlig for 200 Sld., Haver Solt, en den nu i sin 
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satning til penge opdrager. Hvor for til resten som dette benefnte 1700. aars afgift foraarsager, 
derpaa er giort anvisning, og i særdeelished hver post igien anført, som her efter følger nemlig. 
Kongl: May: Ambtskrever, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, der fordrer som før ermelt 3 Sld. 
1 skl., Corporal Lars Thorsen som denne 2 gaards adgift til gage nyder fordrer først som rester, 
efter forde Specification for 1699. penge 15 Sld. 3 mrk. 14 skl., Item hvis betalis bør for aar 1700. 
som efter formelte opsads andrager til penge 34 Sld. 3 mrk. ½ skl., er tilsammen 50 Sld. 2 mrk. 14½ 
skl.,  Wefst Pedersen for sin fordring efter forde hans opsats, først 118 Sld. 3 mrk. 11 skl., her til 
ligges forskrefne bekostning som Wefst Pedersen paa arfvingeris wegne til 8 mænd med videre som 
foran findes indført forberørte forretning hafver betalt, andrager i alt 10 Sld. 4 skl., giør 128 Sld. 3 
mrk. 15 skl., her foruden Prætenderer Wefst Pedersen sin Umages med Reiser og deslige betalning, 
hvilked efter som, dette Sterfboes anførte middel dertil ike udstreker Remitteris til den berørte 2 
gaard, megtig vorder til eiendom, at da hans billighed udkræfver efter kommis Sogne Deignen 
Christen Christensen Holstebroe for sin fordring der opdrager 2 Sld. 12 skl., hafver der for 
bekommed udlæg af løsøret, som førhen findis indført Simon Hansen i Olsker sogn, som først 
fordrer efter forde fortegnelse for begrafvelsen og rugen som er saaed med videre, opdrager 7 Sld., 
nok for 2 besveerpenge smør 3 Sld. Giør 10 Sld., der paa bekommed af løsøre udlæg, med de 4 
mrk., som er til bæste i den mørke brune Hoppe som før ermelt, hvilke ham og nu tillæggis, for 6 
Sld. 3 mrk. 12 skl., rester saa 3 Sld., Sogne Præsten Mag: Søfren Skade efter sin fortegnelse fordrer 
19 Sld. 2 skl., :/: Anders Jacobsen i Rønne fordrer 4 mrk. 9 skl., Henning Bohn i Rønne der fordrer 
2 Sld. 3 mrk. 2 skl., har derfor bekommed udlæg af løsøre dom forhen er indført, Mortten Bohn i 
Hasle fordrer 4 mrk., Berreld Clausen, og Wefst Pedersen fordrer for deris umage som melt er 3 
mrk., Herrits fougden Eskild Nielsen fordrer 3 mrk. 4 skl., Niels Jensen i Vedbye, efter forhen 
anførte meening tilkommer 6 mrk., Jørgen Hansen fordrer laante penge 7 skl., Morten Jensen i 
Olsker tilkommer efter forskrefne meening 6 mrk., Lars Monsen i Rydsker sogn har bekommed 
udlæg af løsøre for 6 skl., Hans Momsen i Skobe i Clemmedsker sogn fordred laante penge 2 mrk., 
Peder Aagesen i Olsker sogn fordrer 2 mrk. 12 skl., Niels Nielsen i Løsebek fordred og tilkommer 
efter forde meening 1 mrk., som hand har bekommed udlæg for af løsøret, Weidik Haagensen 
ligesaa for 1 mrk., Jørgen Rasmusen i Allinge tilkommer efter forskrefne meening 1 Sld. 8 skl.,  
Jens Wefstsen fordrer 4 mrk. 8 skl., Olskirke for kloke ringens penge 1 mrk., har bekommed udlæg 
af løsøred. Hartwig Andersen i Allinge fordrer, og tilkommer efter forskrefne meening 1 mrk. 8 
skl., Anders Monsen i Krashave fordrer 3 mrk., Anders Hansen i Hasle der fordrer 6 mrk., bekom 
udleg af løsøre for 3 mrk. 8 skl., og rester 2 mrk. 8 skl., for A: 1700. betalis som før ermelt 
knegtepenge 1 mrk. 15 skl., Kirke tiende smør for penge 3 mrk., Sogne Præstens tiende andrager 5 
Sld. 3 mrk. 9 skl., til Herrits fougden 1 mrk. 13 skl., Sogne Deignen i alt 4 mrk. 13 skl.,  
Summa 225 Sld, 2 mrk. 6 skl.,  
Hertil udlæggis først formelte 2 gaards Engis afgrøde i forberørte aar 1700. opdrager til 25 Sld. 2 
mrk. 8 skl., for resten som er 199 Sld. 3 mrk. 14 skl., er hermed efter forskrefne meening, og 
anleedning giort indførsel for eftermelte 2den gaard i Olskier sogn, og samme gaard formedelst 
forhen nefnde omstendigheders skyld i dette inde værende aar ej kunde komme til sin rette dyrkelse, 
til afgiftens besvarelse des aarsage Wefst Pedersen som derudi nu hafver bekommed første 
indførsel, herved erindris at hand med de andre interesserende afhanler saaleedis, at forskrefne 2de 

gaard i tide vorder de vedkommende laubuden, at en hver nyder, hvis ham med rette tilkommer, paa 
det gaarden i tide kand vorde besadt, at landgielden med videre rettighed deraf, til kommendis aar 
kand ventis, at reedis, og afclares, hvor ved lovens indhold vedkommende forestillis, at Observere; 
Simon Hansen som sig haver paataged berørte 2 gaards udgierde, at forferdige, og vedligeholde i 
bemelte aar Imod det gres, paa ager jorden kand vopse, og lided sæd, hand udi lided af agerjorden 
har saaed, det til afgrøde giver, samme, og ager gresed at nyde, saa er det nu slutted, at det derved 
forblifver, at hand forskrefne beholder, og saa Sterfboet fri forde 7 Sld. 2 mrk. de 8te mænd derpaa 
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til bekostning i deris forretning opskrefved haver, saa haver vi denne forretning i forskrefne maader 
slutted, efter som arfvingerne ej videre af de anførte Prætensioner, og Gields fordringer haver 
Dosputeret end forskrefved staar, at saa er tilganged, og Passeret, som foran findes indført, des til 
vidnesbiurd under vore hender, og signeter. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra.  

Hans Jensen   Henrik Brugman. 
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Nest paafølgende Den 19 April Berørte aar 1700. efter at os formelte Rettens Betiente, 
Af arfvingernis fuldmektig Wefst Pedersen i Olskier sogn, anmelte anden gaards sætning, og taxt 
var tilstilled, hafver vi igien denne forretning os foretaged, og til dette skiftes endelighed videre 
forretted som følger, saa blef først indført, den til lefvende, 8te mænds sætning, hvilken er af 
følgende indhold nemlig. 
Wii eftersshrefne 8te mænd, nemlig forman Hans Monsen i Skrube, Peder Monsen i Bedegade, 
af Clemmedsker sogn. Anders Olsen, og Peder Aagesen af Rydsker sogn. Niels Nielsen den 
ældre. Jens Jørgensen, Niels Jensen, og Peder Madsen af Olskier sogn, samptlige boende 
mænd udi nørre herred paa Borringholm, giør witterligt at aar efter Guds biurd anno 1700, den 26 
Marty, for retten Comparerede Wefst Pedersen af Olskier sogn, og Producerede, HøyEdle, og 
Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og amtmand Waldemar Reedtis ordre, og befaling, af dato 
13 Marty sidst af vigte til hammen, angaaende at være fuldmægtig for Simon Hansen i Vedbye i 
bemelte Olskier sogn, og Anders Hansen udi Hasle, som ydmygest blef læst, og paaskrefven, 
hvilken ordre lyder saaleedis, efter indbemelte ansøgning, og begiering brordris hermed Wefst 
Pedersen i Olskier sogn imod billig betalning, at gaae i rette forberørte Simon Hansen i Olskier 
sogn og Anders Hansen i Hasle, og søge deris gafn, efter som de beklager sig ej at forstaa rettens 
maade, hvor udi Wefst Pedersen haver sig at rette efter loven, og Kongl: May: allernaadigste 
udgangne forordninger, og det saaleedis som hand agter at tilsvare, Rønne den 13 Marty 1700. W. 
Reedts hans Kongl: May: til danmark og Norge etr. Bestalter oberster tilfoeds Commendant og 
ambtman over Borringholm, videre stoed derpaaskrefven, fremviste, og indført i den 
skifteforretning, efter bemelte S: Simon Hansen d. 19 Marty 1700. Testerer. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Aller ydmydest læst paa Nørre Herreds ting den 26 Marty 1700.  
Saa foregaf Wefst Pedersen at som skifte og deeling efter S: Simon Hansen, der boede, og døde pa 
den 2 gaard  udi Vedbye i Olskier sogn, er foretaged, og man ved hans efterlatte midlers 
regostering, og wurdering, har befunden, at løsøre goedsed  er kun opløber til en ganske ringe sum, 
der ike nær kand streke, til den udi samme Sterfboe anførte Gields af betalning, der ogver er 
fuldmegtigen Wefst Pedersen oaa sine Principalers wegne foraarsaget at anholde om upartiske 
dommermænd, som kand sætte taxt paa Jordegodsed, at der udi naar løsøre ike vil tilstreke, kand 
skee udlæg til Gieldens betaling, og begierende derfore Kongl: May: Herrits fouged Eskild Nielsen 
vilde af retten opmelde aatte uvillige dannemænd, som den anden self ej gaard udi Olskier sogn, 
med dends huuse, og biugning, ager, og Eng, sampt Skovs bon, og ald tilliggelse forsvarlig kand 
taxere, og paa penge at sætte, Iligemaade at efter see det lange udgierde, hvad bekostning derpaa i 
det teaar skal anvendes, det og paa penge at sætte, og der efter med alle forderligste, deris forretning 
fra demmen her udi retten forsvarlig at gifve beskefves, med hvilket Wefst Pedersens anførte hans 
Principaler Simon Hansen, og Anders Hansen, nu herfor retten i allemaader var tilfreds, og med 
benøyet, saa hafver vi efter voris opkræfvelses til hold mødt pa berørte 2de self Eiergaard i Olskier 
sogn, mandagen som var den 29 Marty, og den nøye efterseeit, og taxered samme gaards huus, og 
Biugning, med tilliggende ager, og Eng, Specialiter sampt Skoven, og dens tilliggende herlighed, 
paa penge sadt, saa rettelig som vi det kunde betragte, og ofver vege, saa haver vi og efterseet, det 
til Samme gaards tilliggende udgierde, hvad bekostning der paa udi dette aar skal anvendes, hvilken 
bekostning, vi og hafver navn gifvet, med videre som voris opkræfvelse om formelder, da er 
saaleedis forefunden som følger? Huus, og Biugning, den øster ende som skal beregnis forstufve 
længe 4 stolperum, som er 5 bundt tømrer med 2 gamle døre, item en dito, østen paa gaulen, og en 
dør norden til i gaarden sat tilsammen for 5 Sld., taged der ofver er ganske udøgtig paa begge sider, 
nok 2 stolperum foruden, nest efter 2 stolperum foruden spende, hvilke spende ligge paa skraa, med 
gamelt flage tille, 2 half døre til gaarden, og en dør sønden til som henger i Jern, sat tilsammen for 6 
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mrk., nok 2 stolperum stufvehuus, der udi findis it lided Cammer norden til, der for en gammel dør, 
to gamle vinduer, en gl. kakelofven, en dør for, og fanttis syf nye fyre bræder løse lagt, som kaldis 
|tille, a stolperum 1 Rd., er 3 Sld., nok it stolperum nest op til foruden flage, og tille, med en dør sat 
for 3 mrk., nok 2 stolperum med en kielder, wegne er udregned, og need falden et delle goll som er 
forderved, it løst tille som er Eege bræder, billig ved magt, 2 gl.winduer en dør, en delle gaufl, med 
2 gl. benke, it pannell norden til i samme huus sat for 5 Sld., Saa fanttis og noget tømmer sønder ud 
fire brundt, som tilfore haver vred at tøver Sterhuus med en gl. bager ofven a 3 mrk. 8 skl er 3 Sld. 2 
mrk., den wæster længe 6 stolperum meget vogt, og gl. tømmer, som ike meget duer, taget paa 
begge sider er ganske udøgtig, en dør som henger i tr; sat for 2 Sld. 2 mrk., den Nørre længe først 
de 3 stolperum i den wester ende, som haver væred Høe gulf, foruden tag, og tag reedsel. 
Tømmered temmelig ved magt, á stolperum 4 mrk., er 3 Sld., nest op til 2 stolperum fæhuus med gl. 
tag, og brøstfeldige væge sat for 1 Sld. 3 mrk., derfor en dør for 1 mrk., 2 stolperum toe med gl. tag, 
og wægge sat for 6 mrk., en dør 1 mrk., saa fanttis og i samme  lenge 4 brundt tømmer, uden tag, og 
wægge, som star paa hell udi  nør sat for 3 Sld., en løsbiekel 2 mrk., en løs sparre 8 skl., er 31 Sld. 2 
mrk. 8 skl., Sædis Jord, til Rug, og Biug, nørre lyke 2 tønder L: og 3 skep vesten mellem 3 skep: L: 
inden for gade leeded 1 skp: land, den langedre som kaldis huus ager sat for 3 tønder L: østen 
gaarden 1 skp: L: østen Høyen 6 skp. L.Aske tofter 4 skp. L. nordøst inden gadeledet somdog er 
uviss Jord 3 tl. L. inden for kirke stetten 6 skp. L. er 12 tønder 4 skp. Penge 12 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
Haure Jord, udi øster lyke 3 tønder der L: østen kalled lyke ½ tønde østen huus ager 2 tønder L: 
næsten for kallen ½ tønde L_gaar ager sønden kihlen 1 tønde ulstern ½ tønde L: den dretten i 
sønder og nør fra høyen 3 tønder L: næsten fra høyen 4½ tønde L: en liden ager norden hallelum ½ 
tønde norden høyen 4 tønder lan :/: sand ager 1 tønde L: 2 ager paa sletten 2 tønder aske toften 
norden, og væsten 4 tønder L: Arne Dals ubrugelig ager 4 tønder krat ager 1 tønde L: krube siøe ½ 
tønde L: kalgaar ager 1 tønde L. vesten for gade leeded 2 tønder L: nordøst gade leddet som er lyng 
Jord 3 tønder L: er 38 tønderland penge 38 Sld., Engis Baand manen 9 læs Engis, kalle lyken 2 L: 
sønden og væsten killes 8 læs aske tøfter 4 L: Run Engit L: slætterne 2 L: lille tue Sng 1½ L: stoere 
tør eng 4 L: halne lun 2 L: eges tørpet 1 L. engen 3 L: bege kraagerne 1½ L: de søndre enge, 
nemlig, den norøste som er 4 læs eng, og den østerste 3 læs er 7 les enges, kalled Dams Eng 2 L: 
lang Engen 1. L:Rye myr 1. L. den nørre enden i bemelte mye. 1. L: Soe hulled ½ L: sønden huus 
ager ½ L: kalgard ¼ deel læs, er 51 ¼ læs eng penge 51 Sld. 1 mrk.,  
Hvad sig gaardens herlighed anbelanger som beste udi 2 træ gaarder, som er 2 kaalhave, sampt 
gaars træer, gaar og gaars rum,dam, og damsted, lynge lyng slette, kalfve gang og fiske vand, og 
tørfve skiør baade inden, og uden gierde i medhuus, videre som herlighed nefnis kand, er sat for 40 
Sld.,  
Summa forskrefne Gaards sætning andrager 173 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Det udgierde som vores opkræfvelse os til holder at eftersee, og begranske, da er voris sandferdige 
beretning derom at samme udgierde som vi eyen siunlig beseet hafver, ej ringere kand oprettes, 
eller ved lige holdes end 30 læs torn, á 1 mrk er 7 Sld. 2 mrk., Formanden tillige med sine med 
følger tilspurde Simon Hansen og Anders Hansen som er arfvinger til bemelte gaard om de videre 
viste at angifve eller og om de hafde noged paa denne sædtning, at anke eller klage, hvor til de 
begge svarede ney, mens var der med i allemaader vel tilfreds, at saaleedis udi alle maader som 
forskrefved staar af os aattemand, det retteste vi kunde eragte, forrettet ogmodereret, videre vi 
samptlige, med hender og signeter Actum Ut Supra. Peder Monsen. Peder Madsen. 
 
 
Dernest blef anført hvis endnu videre, dette Sterfboe foruden forskrefne anførte Prætensioner til 
kommer at betale som er først efter som berørte 2 gaard formeldelst huusens brøstfeldighed , sædis 
Jorden, som i en deel lenge udyrked haver væred beliggende, dette brydelse gaardens Eiendoms 
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laug bydelse, at vidis kand, hvor den herefter berettiged vorder, med meere omstendigheder herved 
videre kand paa komme, og foraarsagis, hvor for ingen sig haver befunden, som berørte 2 gaard i 
dette indeværende aar 1700. hafver villed til dyrkelse antaged, de forestaende landgielder, tiender, 
og Contributioner, til vedkommende at svare, hvor for den deraf til børlige rettighed for 1700. 
endnu til de anførte Prætensioner berignis først landgielden som Corporal Laurs Thorsen til gage 
nyder, som er 6 lispund ¼ smør, hvilked efer jordebogs taxten beriegnis efter som ej vides hvad 
land kiøbet i berørte ar vil blifve, som opdrager til penge 9 Sld. 3 mrk. 15 skl., en tønde Biug som 
iligemaade efter Jordebogs taxten beriegnis med paa bød it fierings car tilsammen 9 mrk. 4½ skl., 
en tønde 3 skep it fierings car 2 potter haure, med paa bød 1½ fiering car, og efter jordebogs taxten 
beregned 5 mrk. 13 skl., en koef og en svin fiering 3 Sld., it faar en gaas 12 høns 10 mrk., 7 les ved 
7 mrk. 14 skl., it les linsteen 10 skl., 2 les Høe 3 Sld., negelt 5 skl., 7½ alb er 8 skl., skrifverpenge 3 
mrk. 2 skl., b bogs penge 1 mrk., egte penge 5 Sld., 3 qvartal skatter, efter som den første qvartal 
skat, eller Contribution af 1700. for Jan: Febr: og Marty ved Corporalens første fordring er anført 
for hver Qr: 5 mrk. 10 skl er 4 Sld. 14 skl.,  
Summa 34 Sld. 3 mrk. ½ skl., videre anføris for aar 1700. Knektepenge som til ambtstuen skat udes 
1 mrk. 15 skl., Item Kirketiende, smør for 3 mrk., tiende til Præsten for 1700. 1 1/5 tønde Biug, som 
efter Jordebogs taxten nu beregins 10 mrk. 13 skl., en half tønde rug 4 mrk. 8 skl., en tønde haure 4 
mrk., paaske rettighed 1 mrk. 4 skl., it lam en gaas 3 mrk., summa 5 Sld. 3 mrk. 9 skl., Herrits 
fougden en skeppe biug 1 mrk. 13 skl., Sogne Deignen en skeppe Biug 1 mrk. 13 skl., Maals mad 
Juhl og Paaske, anreigned 3 mrk., Summa 4 mrk. 13 skl., :/: Item tilkommer endnu dette Sterfboe at 
betale foraarsaged de forskrefne 8te mænd for deris umage og taxt paa denne 2 gaard i Olsker sogn, 
efter loven hver it laad Sølf er 6 Sld., stempled papir til opkræfvelsen, og taxtens beskrifvelse 3 
mrk., Skrifverpenge 3 Sld., beseglyngspenge for opkræfvelsen 1 mrk. 4 skl., som Wefst Pedersen 
formedelst en deel arfvingernis fattige efne, haver maatted bekaasted, Summa andrager 
forestaaende aar 1700. Landgielde, skat, tiende, og rettighed, med forskrefne omkostning i alt til 
penge 53 Sld. 2 mrk. 6½ skl.,  
Summa Summa andrager ald forstaaende Gield og Prætensioner til penge 249 Sld. 
12 skl.,  
Til hvilked at betale med findes, først Sterfboeds rørrende Gods, som opdrager til penge 23 Sld. 2 
mrk. 6 skl., Den 2 gaard i Olskier sogn efter forskrevene de 8te mænds taxt, opdrager til penge 173 
Sld. 2 mrk. 12 skl., blifver saa Gielden høyere end Sterfboets forestaaende middel 51 Sld. 3 mrk. 10 
skl., der til er anreignet formedelst anrørte 1700. aars Landgielde, og rettigheders betalning, 
Gaardens Enges afgrøde efter sætningens indhold for samme aar af 51 ¼ les enges á 2 mrk er 25 
Sld. 2 mrk. 8 skl., for resten 26 Sld. 1 mrk. 2 skl., er giort anvisning, og indførsel paa afdgangen 
eller sæde rettigheden til den 2 gaard i Olskier sogn efter den anledning kiøbebrefveds indhold som 
Wefst Pedersen hafver efter begiering, som for ermelt fra Lars Ibsen i bemelte Olskier sogn indløst, 
hvor af seeis S: Simon Hansen gaarden høyere nemlig for 200 Sld., Haver Solt, en den nu i sin 
satning til penge opdrager. Hvor for til resten som dette benefnte 1700. aars afgift foraarsager, 
derpaa er giort anvisning, og i særdeelished hver post igien anført, som her efter følger nemlig. 
Kongl: May: Ambtskrever, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, der fordrer som før ermelt 3 Sld. 
1 skl., Corporal Lars Thorsen som denne 2 gaards adgift til gage nyder fordrer først som rester, 
efter forde Specification for 1699. penge 15 Sld. 3 mrk. 14 skl., Item hvis betalis bør for aar 1700. 
som efter formelte opsads andrager til penge 34 Sld. 3 mrk. ½ skl., er tilsammen 50 Sld. 2 mrk. 14½ 
skl.,  Wefst Pedersen for sin fordring efter forde hans opsats, først 118 Sld. 3 mrk. 11 skl., her til 
ligges forskrefne bekostning som Wefst Pedersen paa arfvingeris wegne til 8 mænd med videre som 
foran findes indført forberørte forretning hafver betalt, andrager i alt 10 Sld. 4 skl., giør 128 Sld. 3 
mrk. 15 skl., her foruden Prætenderer Wefst Pedersen sin Umages med Reiser og deslige betalning, 
hvilked efter som, dette Sterfboes anførte middel dertil ike udstreker Remitteris til den berørte 2 
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gaard, megtig vorder til eiendom, at da hans billighed udkræfver efter kommis Sogne Deignen 
Christen Christensen Holstebroe for sin fordring der opdrager 2 Sld. 12 skl., hafver der for 
bekommed udlæg af løsøret, som førhen findis indført Simon Hansen i Olsker sogn, som først 
fordrer efter forde fortegnelse for begrafvelsen og rugen som er saaed med videre, opdrager 7 Sld., 
nok for 2 besveerpenge smør 3 Sld. Giør 10 Sld., der paa bekommed af løsøre udlæg, med de 4 
mrk., som er til bæste i den mørke brune Hoppe som før ermelt, hvilke ham og nu tillæggis, for 6 
Sld. 3 mrk. 12 skl., rester saa 3 Sld., Sogne Præsten Mag: Søfren Skade efter sin fortegnelse fordrer 
19 Sld. 2 skl., :/: Anders Jacobsen i Rønne fordrer 4 mrk. 9 skl., Henning Bohn i Rønne der fordrer 
2 Sld. 3 mrk. 2 skl., har derfor bekommed udlæg af løsøre dom forhen er indført, Mortten Bohn i 
Hasle fordrer 4 mrk., Berreld Clausen, og Wefst Pedersen fordrer for deris umage som melt er 3 
mrk., Herrits fougden Eskild Nielsen fordrer 3 mrk. 4 skl., Niels Jensen i Vedbye, efter forhen 
anførte meening tilkommer 6 mrk., Jørgen Hansen fordrer laante penge 7 skl., Morten Jensen i 
Olsker tilkommer efter forskrefne meening 6 mrk., Lars Monsen i Rydsker sogn har bekommed 
udlæg af løsøre for 6 skl., Hans Momsen i Skobe i Clemmedsker sogn fordred laante penge 2 mrk., 
Peder Aagesen i Olsker sogn fordrer 2 mrk. 12 skl., Niels Nielsen i Løsebek fordred og tilkommer 
efter forde meening 1 mrk., som hand har bekommed udlæg for af løsøret, Weidik Haagensen 
ligesaa for 1 mrk., Jørgen Rasmusen i Allinge tilkommer efter forskrefne meening 1 Sld. 8 skl.,  
Jens Wefstsen fordrer 4 mrk. 8 skl., Olskirke for kloke ringens penge 1 mrk., har bekommed udlæg 
af løsøred. Hartwig Andersen i Allinge fordrer, og tilkommer efter forskrefne meening 1 mrk. 8 
skl., Anders Monsen i Krashave fordrer 3 mrk., Anders Hansen i Hasle der fordrer 6 mrk., bekom 
udleg af løsøre for 3 mrk. 8 skl., og rester 2 mrk. 8 skl., for A: 1700. betalis som før ermelt 
knegtepenge 1 mrk. 15 skl., Kirke tiende smør for penge 3 mrk., Sogne Præstens tiende andrager 5 
Sld. 3 mrk. 9 skl., til Herrits fougden 1 mrk. 13 skl., Sogne Deignen i alt 4 mrk. 13 skl.,  
Summa 225 Sld, 2 mrk. 6 skl.,  
Hertil udlæggis først formelte 2 gaards Engis afgrøde i forberørte aar 1700. opdrager til 25 Sld. 2 
mrk. 8 skl., for resten som er 199 Sld. 3 mrk. 14 skl., er hermed efter forskrefne meening, og 
anleedning giort indførsel for eftermelte 2den gaard i Olskier sogn, og samme gaard formedelst 
forhen nefnde omstendigheders skyld i dette inde værende aar ej kunde komme til sin rette dyrkelse, 
til afgiftens besvarelse des aarsage Wefst Pedersen som derudi nu hafver bekommed første 
indførsel, herved erindris at hand med de andre interesserende afhanler saaleedis, at forskrefne 2de 

gaard i tide vorder de vedkommende laubuden, at en hver nyder, hvis ham med rette tilkommer, paa 
det gaarden i tide kand vorde besadt, at landgielden med videre rettighed deraf, til kommendis aar 
kand ventis, at reedis, og afclares, hvor ved lovens indhold vedkommende forestillis, at Observere; 
Simon Hansen som sig haver paataged berørte 2 gaards udgierde, at forferdige, og vedligeholde i 
bemelte aar Imod det gres, paa ager jorden kand vopse, og lided sæd, hand udi lided af agerjorden 
har saaed, det til afgrøde giver, samme, og ager gresed at nyde, saa er det nu slutted, at det derved 
forblifver, at hand forskrefne beholder, og saa Sterfboet fri forde 7 Sld. 2 mrk. de 8te mænd derpaa 
til bekostning i deris forretning opskrefved haver, saa haver vi denne forretning i forskrefne maader 
slutted, efter som arfvingerne ej videre af de anførte Prætensioner, og Gields fordringer haver 
Dosputeret end forskrefved staar, at saa er tilganged, og Passeret, som foran findes indført, des til 
vidnesbiurd under vore hender, og signeter. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra.  

Hans Jensen   Henrik Brugman. 
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Anno 1700 Den 20 Marty, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Smapt Schifte, og Liqvidation, efter  Oluf Jensens S: Hustru Kirstine Rasmusdaatter, som 
boede og døde, paa den 33de Jord Eiendoms gaard, i Olskier sogn, Imellem denne S: Qvindis 
efterlatte  Mand, bemelte  Oluf Jensen, paa eene, og paa anden side, deres sammen auflede børn, 
som er 3 sønner og 3 døttre, hvoraf. 
 
Dend eldste Søn  er Rasmus Ollufsen paa 15 aar gl. 
Dend anden søn er Jens Ollufsen pa 13 aar gl. 
Dend 3. søn er Hans Olsen paa 7 aar gl. 
Dend eldste er Sidzele Ollufsdaatter paa 12 aar gl. 
Dend anden daatter Karne Olsdaatter paa 5 aar gl.  
Dend yngste daatter Anna Olsdaatter paa 2 aar gl.  
For dem er faderen self wærge, og forelagt Moderens  brøderne Hans Rasmusen i Clemmedsker 
sogn og Lars Rasmusen i Nyker sogn at være tilsiuns wærge,  
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og 
Amptmand Waldemar Reets, Ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne. Og  Henrik 
Brugman, Paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet  Anders Lauridtsen, og  Morten  
Dideriksen i bemelte Olskier sogn.  Hvor da er forefunden og  Passeret som  følger. 
 
Heste og Hopper. 
En brun hest 10 Sld., endnu en brun Hest for 8 Sld., en brun Hoppe for 7 Sld., en mørk brun Hoppe 
for 4 Sld., en mørk brun Hest fohle 2 aar gl. for 5 Sld. 2 mrk., en guhl blised Hoppe 5 Sld., it mørk 
brun Hestføll som er ugilled for 10 mrk.,  
Qveg. 
En røe røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe belted Koe for 6 Sld., en røed Koe 4 Sld., en røe Herred 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Koe for 5 Sld., en brun Koe for 5 Sld. 1 mrk., en sort braaged 
Qvige for 5 Sld., it brunt studnød 10 mrk., it blaked studnød 9 mrk., en røe braaged Tyrkalf 6 mrk., 
en røe Qvigekalf for 5 mrk. en røe hielmed Qvigekalf for 5 mrk., 2 smaa røede qvigekalfve á 3 mrk. 
8 skl., er 7 mrk., en røe braaged Qvigekalf 2 mrk., en røe Tyrkalf for 2 mrk., en røe tyrkalf for 1 
mrk., 
Faar og Lam. 9 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 7 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  7 Lam á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
Svin. 2 hvide Soe svin á 3 mrk er 6 mrk., it sort belted galt svin for 3 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Boehave. 
En wogn med smaa stier for 6 mrk., en hand Qvern for 5 mrk., en slee med jern videre 1 mrk. 6 skl., 
en ploug meb behør 6 mrk., en harrer for 12 skl., endnu en harre for 8 skl., 1 2/5 tønde rug, som er 
saaed er sat for 7 Sld., en stand tønde for 12 skl., en halftønde 8 skl., en salte fiering 8 skl., 2 tønder 
i Krobhused 8 skl., en span 4 skl., en kitte 2 skl.,  
Paa lofted. 
2 tønder aure a 4 mrk er 8 mrk., it øllkar 1 mrk. 4 skl., øltønde tersked biug 5 mrk.,  
Kaabber. 
En mæssing kedel for 4 mrk., nok en gl. mæssing kedel 2 mrk., it fyre bord med aaben foed i stuen 
for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne løsøre Goeds og Boehave til penge 122 Sld. 2 mrk. 12 
skl.,  
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Denne S: Qvindes Ifareklæder sagde Olluf Jensen, at hafve laded en dehl omgiøre til børnene og en 
deehl i hendes svaghed anvendt til nødtørft, deraf er der for ej noged til Wurdering at anføre. 
Hernest blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner,  
nemlig til ambt stuen rester efter Olluf Jensen medelte efterretning den 18 marty 1700. for A: 1699. 
4 Sld. 3 mrk. 3 skl., :/: 
Olluf Jensen angaf at reste til Lars Larsen i rønne paa de fattiges wegne sammesteds for resteerende 
smør for A: 1698. penge 6 mrk. 8 skl., :/: 
Item rester til Hans Sigwartzen i Rønne for smør paa rønne kirkes wegne for 99. Smør for 6 mrk., :/ 
Nok rester til Jens Madsen i Rønne, paa de fattiges wegne smør for 6 mrk.,  
til Johan Basilius Tobakspinder i Rønne skyldig 1 mrk., 
Olluf Jensen angaf at være skyldig til Gildes Øll en tønde for A: 99. koster 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Peder Hansen i Clemmedsker sogn fordred for 2 skepper haure malt 2 mrk. 8 skl.,  
Marne S: Frederik Trompeters i Rønne fordred syeløn som rester 1 mrk. 8 skl.,  
Olluf Jensen angaf at være skyldig fra S: hans dag, og til Mikelsdag nest afvigt, tienesteløn til Boehl 
Jensdaatter i Rønne 3 Sld., 
Niels Jensen i Clemmedsker sogn fordred arbiedsløn paa denne Sal: Qvindes ligkiste penge 3 mrk., 
Weidik Haagensen i Olsker sogn lod fordre laante penge 6 mrk., :/:   
Peder Jensen som tein paa baggegaarden i Clemmedsker sogn lod fordre Koe leie penge 4 mrk., :/: 
Olluf Jensen i Olskier sogn for at grave under liged fordred 1 mrk., :/: 
 Jens Isaksen i Teign fordred for en fiering som sild var udi 12 skl., :/:  
Peder Aristsen i Olskier sogn fordred for en deehl 1 mrk., :/: 
 Lars Smid i Clemmedsker sogn lod fordre arbiedsløn 1 mrk., :/:  
Peder Ibsen i Olskier sogn fordred laante penge 4 Sld., :/:  
Imod denne S: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekostning blef Olluf Jensen bevilged 20 Sld., :/: 
Og som Børnen en deel er saa ringe af alder saa blef Olluf Jensen til deris opforstring bevilged af de 
tilstæde værende 20 Sld.,:/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen bevilged 6 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 9 
mrk., :/: stempled papir til denne forretning for 3 mrk., :/: Wurderings mændne for deris umage hver 
1 mrk er 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 71 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deehling penge 51 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er 25 Sld. 2 mrk. 10½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem 3 sønner og 3 døttre, er deraf en broderlaad 5 Sld. 2 mrk. 12 
8/9 skl., og en søsterlaad 2 Sld. 3 mrk. 6 4/9 skl.,  
Og som Creditorerne vil betroe Olluf Jensen, hvis de som før er rørt her hafver at fordre, og hand er 
self wærge for bemelte sine børn, saa giøris ike fornøden til en hver især at skee udlæg, men Olluf 
Jensen sine Creditorer, og Børnen efter som forskrefved staar at svare som loven tilholder,  
Til det sidste blef Olluf Jensen og vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere 
at angifve, dette boe til beste, hvor til de svarede ike meere at være, end angifved er, og forskrefved 
staar, efter som denne 33 gaard af Olluf Jensen er leiet, af de fattige i Rønne Hospital, og Rønne 
kirkis forstander, ej heller angaf sig fleere med videre kraf end herudi indført er, hvor ved saa dette 
skifte sluttis, dette saa at være Passeret Testerer, Paa Høy Edle og Welbaarne Hr. 
Obersten Commendant og Amptmandsweigne  Hans Jensen.  H: Brugman. 
Olluf O:J:S: Jensen.  Hans H:R:S: Rasmusen. Anders A:L:S: Larsen. 
Morten M:D:S: Dideriksen. 
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Anno 1700 Den 22 Marty, Er efter Tillysning og advarsel til de vedkommende  holden  Registering 
og Wurdering, Smapt Schifte, og Liqvidation, efter  Jens Pedersen Mølleris S: Hustru Ellene 
Aagisdaatter, som boede og døde, udi ir Weiermølle Huus, beliggende paa Barken ved 
Dyngegaarden i Rydskier sogn, og det Imellem Sterfboets Creditorer, og denne S: Qvindis efterlatte  
Mand, bemelte Jens Pedersen, Saa og denne Sal: Qvindes samptlige børn, som er en søn, og 2 
døttre, deraf 
 
 
Sønnen  er Christen Andersen paa 16 aar gl. for hammen paatog sig at wærge Hans Svendsen i 
Dyngegaarden i bemelte Rydskier sogn. 
Dend eldste daatter er Kirstine Andersdaatter, som er i egteskab med Laurs Laursen Tysk, 
nu boende i Clemmedsker sogn, 
Dend yngste daatter er Hanna Jensdaatter paa 11 aar gl. for hende er faderen berørte Jens 
Pedersen self wærge. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og 
Amptmand Waldemar Reets. Ved sin fuldmegtig  Hans Jensen  boende i Rønne.og skifteskrifveren  
Henrik Brugman, Paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  Larurids Mogensen, og 
Jørgen Hansen   i bemelte Rydskier sogn.  Hvor da er forefunden og  Passeret som her efter  følger. 
Nemlig. 
 
En gl. blak braaged Hoppe for 2 Sld., en røe skimled Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., it brunt Horsføll for 7 
mrk., 4 gl. Faar 4 Sld., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk., 4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk. 4 skl., er 5 mrk., en 
gl. gryde af malm for 1 mrk., it gl. Wraaeskab uden laas for 3 mrk., it gl. skrin med en gl. laas for 2 
mrk., it gl. bord i stuen 2 mrk., 3 gl. tønder 12 skl., 4 manser sillegarn, som er gl. á 8 skl er 2 mrk., 
en gl. spin Rok for 2 mrk., en skeppe rug som er saaed, er sat for 3 mrk., it støke af en nye manse 
sillegarn for 3 mrk. 8 skl., en gl. benkedynne 4 allen lang for 2 mrk., en jern gryde kraag for 8 skl., 
en gl. seis med bom, og ringe for 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets middel til penge 19 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Her imod blef angiven efterskrefne Gield. 
Thoer Pedersen i Rydsker sogn fordrer til leie, af forberørte Weier Mølle, forfalden til paaske aar 
1700. 4 tønder meehl, nemlig 2 tønder Rug, og 2 tønder Biug meehl tilsammen 16 Sld., nok anden 
Gield 1 mrk. 4 skl., er 16 Sld. 1 mrk. 4 skl., :/: 
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn fordred for leie af en lyke sædis jord for Aa. 1699. 4 
Sld., nok fordred paa kirkens weigne efter som hand er tilordnet kirke wærge stole stads penge for 
A: 1698. og 1699. a 8 skl er 1 mrk., er 4 Sld. 1 mrk.,  
Sognepræten Hr. Hans Anker fordred for lig tienesten efter bevilgning 5 mrk.,  
Sogne Deignen Hans Jensen forlig tienisten 2 mrk., Lars Larsen for at grave til liget penge 1 mrk. 4 
skl.,   
Mortten Bohne i Hasle loed fordre efter afregning penge 8 mrk.,   
Niels Kortsen i Wang fordred som vedgikis 6 mrk. 12 skl.,  
 Rasmus Finne i wang fordred for en skeppe salt penge 6 mrk.,  
Anna Henriks for sin umage med denne S: Qvinde i hendis svaghed at opvarte penge 3 mrk., for 
dette skifte at forwalte 2 mrk., bekom ikun 1 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 mrk., Stempled papir til denne forretning for 1 mrk. 8 skl., 
Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl.,  
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Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 30 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret blifver saaleedis Gielden høyere end dette Sterfboes anførte middel penge 
11 Sld. 8 skl.,  
Og som manden Jens Pedersen efter loven self bør svare sin Gield, og Creditorerne vel betroe ham, 
hvis som før ermelt nu hafver at fordre, Saa kand ej nu en hver Proqvota tilregnis, des aarsage Jens 
Pedersen imod Gieldens betalning, beholder det anførte Goeds. 
Denne S: Qvindes Ifareklæder angaaende, da som de vare af ringe werdt, ere de samptlige 
arfvingerne til sleed, og nytte anvendt. Til det sidste blef Jens Pedersen, Item daattermanden 
Laurids Lauridsen, og wærge Hans Svendsen af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til 
dette boes bæste at angifve, hvor til de svarede ike videre at være, end forskrefved staar, ike heller 
angaf sig flere med videre Gields fordringer end herudi anført er, derved saa dette skifte sluttis, 
dette saa at være Passeret Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. Jens Pedersen. 
Laurids  L:L:S: Lauridsen. Hans Svendsen,       Lars Mogensen.    
Eget skrefne navn.      Jørgen J:H:S: Hansen 
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Anno 1700 Den 30 Marty, Er efter Advarsel til de vedkommende  holden  Registering og 
Wurdering,  Schifte, og Liqvidation, efter  Marchus Hansens afdøde søn, Hans Markusen 
som Hans Ibsen, myndlingens Morbroder boende i Røe sogn, efter at skifte efter myndlingens S: 
Moder den 1. september aar. 1697. Var holden, ved ordre fra Welb: Hr: Ambtmanden isteden for 
Jep Køller i Røe sogn. er blefven tilordnet at wærge for, og det Imellem bemelte S: Barns 
Sødskende som nu igen lefver, som er 2 brødre, hvor ad  
 
Dend eldste broder er Jep Marhusen nu paa 8tende aar gl. for ham er efter moderen tilordnet at 
værge morbroderen Peder Ibsen boende i Olskier sogn, men nu imellem parterne foreened at som 
den anden morbroder Hans Ibsen nu er fri for wærgemaal, af bemelte børn, og beboer den 4 gaard i 
Røe sogn. I hvilken gaard mynlingens meste anparter bestaaer, at Hans Ibsen sig nu berørte 
wærgemaal paatager for Jep Markusen. 
Den anden broder til denne mynling, Marhus Markusen nu paa 5 aar gl. for ham er wærger 
morbroderen Corporal Esper Ibsen boende i Nyrkier sogn,  
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og 
Amptmand Waldemar Reets.ved sin fuldmegtig  Hans Jensen boende i Rønne  og skifteskrifveren  
Henrik Brugman, Saa blef da af skiftebrefvene Extraheret, hvis denne mynling tilkommer som er 
nemlig, først efter det skifte bref ganged efter denne S: Drengs Moder Anna Ibsdaatter berørte 1. 
september 1697. tilkommer ham af sin S: Moders Ifareklæder 5 Sld. 10 skl., Hvor for er udlagt, en 
sort klædis kaabe for 5 Sld., af if gl. røtt wadmels skiørt at have 10 skl., nok er formelte sønnen 
Hans Markusen bevilged efter sin S: Fader Markus Hansen it brunt ugilled Hest Øeg taxered for 
penge 4 Sld., nok tilkom af en deel Høe, efter formelte skiftebref penge 2 mrk., nok efter formelte 
skiftebrefs indhold, efter en samfrender forretning, efter S: Markus Hansens død opretted, datered 
den 19 juny aar 1696. tilkom denne mynling først der udi af den 4 gaard i Røe sogn, penge 24 Sld. 1 
mrk. 2 skl., efter sin S: Fader berørte Markus Hansen penge 8 Sld. 2 mrk. 6 skl., nok efter berørte 
samfrender forretning, og skiftebref tilkommer denne mynling, efter bemelte sin Sahl: Moder, i 
formelte 4 gaard i Røe sogn penge 24 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Efter det skiftebref ganget efter denne Sal: drengs Morder Moder Kirstine Sal: Jep Mounsens i 
Olskier sogn.  Datterit dend 16 May 1698. Tilkommer ham af sin Sal: Moders anpart af Ifare 
klæderne 1 mrk. 6 skl., og af løsøre arf tilkommer 4 mrk. 1 skl.,  
Summa andrager i alt hvis denne mynling til sammen tilkommer 43 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Her imod afgaar efterskrefne Prætensioner, Hans Ibsen i Røe sogn, boende paa 4de gaard, der 
hafver wærged for berørte S: Hans Markusen, som haver væred svag, og skrøbelig, stende siden 
Hans Ibsen blef beordret til at wærge for hammen, har bekosted hans Jordefred, og derfor efter sin 
opskrift, saa og for sin besværing, og umage i drengens svaghed, er der for af sine med wærger 
samtøked, og bevilged for ret efter billighed at nyde udlæg af mynlingsens tilkomme for 25 Sld., for 
dette skifte at forwalte 3 mrk., skrifveren for sin umage 5 mrk., stempled papir til denne forretning 
for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 27 Sld. 3 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 16 Sld. 9 skl.,  
Hvilked deelis imellem forskrefne denne S: Drengs 2de brødre, er deraf hver broders laad penge 8 
Sld. 4½ skl.,  
Hvorfor hver broder tilkommer som og nu herved er giort indførsel for bemelte 4 daard i Røe Sogn. 
resten beholder wærgen Hans Ibs for anmelte sin udlagte betalning, og hafte besværing, og som nu 
Hans Ibsen ved samtyke. Og foreening med wærgemaal af løsøre og paatagen sig wærgemaal for 

bornholmerting.dk 95



 2

Jep Markusen isteden for sin broder Peder Ibsen, saa er det imellem den til endelig rigtighed at 
iagtage, at som Peder Ibsen, straks da faderen Markus Hansen var død til sig under opforstring, 
antog barned Jep Markusen, at hand der paa til opforstring hafver anvendt, og bekosted 8te Sld. 2 
mrk., hvilked ham og af de føerde wærger, efter billighed, og ret er got giort; 
Særdeelis er derved og at observere, og i agt at tage, at Peder Ibsen saa snart hand mynlingen antog, 
og til sig annammed det brune Horsføll, som i det skiftebref efter S: Markus Hansen ej høyere er sat 
end for 6 mrk., Mens formedelst at broderens denne S: Drengs Hans Markusens føll for blef hos 
moderen til hendis død, saa kom den forbedring det imidlertid kunde blifve, barned til nytte, som 
det skiftebref efter moderen udviser, Hvorimod de andre børn som da var i boet, nød wederlaug  
I saa maader kommer Peder Ibsen paa sin mynlings Jep Markus arfve til afkortning efter forskrefne 
meening. 11 Sld., efter som de børn som var i boet, der imod nødføede, og opforstring, Saaleedis 
svarer Hans Ibsen mynlingen Jep Markusen til det ham som før her udi meldes ag den 4 gaard i Røe 
sogn. tilkommer, og det rørrende Goeds imod de 11 Sld., bortgaar till forsterløn, Videre ej denne S: 
Drengs skifte at Observere i dette saa at være Passeret, Testerer. Hans Jensen. Brugman. 
Esber Jepsen,  Per P:I:S: Ibsen.   Hans H:I:S: Ibsen. 
  Eget skrefne navn  eget skrefne navn. 
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Anno 1700 Den 2 April, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Smapt 
Schifte, og Deeling efter  S: Hans Lassen, som boede og døde, paa den 27 Jord Eiendoms gaard, 
kallis Kuuregaarden beliggende udi Clemmedsker sogn, Imellem denne S: Mands efterlefvende 
Hustru Karne Mortensdaatter, for hende blef efter hendis begiering tillaug wærge anordnet 
Laurids Jensen i Clemmedsker sogn paa ene, og paa anden side, denne S: Mands med sin 
efterlefvende hustru auflede børn, som er 3 sønner og 3 døttre, hvoraf. 
 
Dend eldste Søn  er Lars Hansen som er her sammesteds værende, og sin ægen wærge.  
Dend anden søn er Morten Hansen og her hiemme hos Moderen værende, og sin egen wærge. 
End yngste søn er Peder Hansen i Clemmedsker sogn, og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Kirstene Hansdaatter i egteskab med Anders Sigvartsen. 
Dend anden daatter er Karne Hansdaatter 30 aar gl. for hende er til wærge anordnet, hendis 
broder Lars Hansen. 
Dend yngste daatter Elisabeth Hansdaatter 26 aar gl. for hende er til wærge anordnet bemelte 
broderen Morten Hansen. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Høy Edle og welbaarne Hr: Obersren, Commendant og 
Amptman, Waldemar Reets, ved sin fludmegtig  Hans Jensen og skifteskrifveren  Henrik Brugman, 
Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet, Hans Mortensen, og Esper Espersen ibiden.  
Hvor da er dorefunden og passeret som her efter følger.  
 
Heste og Hopper 
En brun snopped ugilled Hest 12 Sld., en sort brun gilled Hest 11 Sld., en røe blised gl. Hest gilling 
for 4 mrk., it lysgraat Hestføll 7 mrk., it mørk graat Hestføll 7 mrk., it mørk graat Hestføll for 6 
mrk., it sort Horsføll 5 mrk., en sort brun Hoppe 5 Sld., en soed blised Hoppe 6 Sld., en sort brun 
Hest gilling som Anders Siqvartsen er benøyed med imod sin hustruis sødskendis anpart hiemgift, 
efter sin hustru fader, og det uden taxt, saa vel som og it røe hielmed Qvigenød, og det efter deris 
indbyrdis foreening. 
Qveg. 
En ung sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en gl. sort røgged Koe for 3 Sld., 2 sorte stude begge for 12 Sld., 
en sort grimmed stud, og en blaked stud for 11 Sld., 2 røe røggede Kiør á 6 Sld er 12 Sld., en sort 
røgged Koe for 6 Sld., it røe hvidmanked studnød for 3 Sld., it røe røgged studnød for 10 mrk., it 
sort studnød 10 mrk., en hvid Koe for 6 Sld., en grae herred Koe for 5 Sld., en blaked Koe for 5 Sld. 
2 mrk., en brun Koe for 5 Sld.,  
Faar. 10 støker gl. Faar á 4 mrk er 10 Sld.,  
Svin findis ike uden 2 Soesvin, som dette boe har antaged tilhalnede af Peder Pedersen i Gildis boet 
her i sogned. 
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen, og afgrøden, er sat for 6 mrk.,  
Videre er af arfvingerne angifven, og til dette boes registering anført efterskrefne Øeg nemlig, en 
sort Hoppe for 8 Sld., en sort stierned Hoppe for 7 Sld., en sort brun Hoppe for 6 Sld.,  
Kaabber  
En gl. fierings kaabber kedel, og en span stoer kaabber kedel, er Enken af samptlig sine med 
arfvinger bevilged at nyde uden skifte, og beholde, lige saa bevilged samptlig arfvingerne Enken at 
nyde, og beholde for uden skifte alt hvis sæd, korn, og foer som nu i boet findes, og det uden anke, 
1 4/5 tønde Rug som er saaed, deraf er strøe korned anført, og sat for tønden 10 mrk., er 4 Sld. 2 
mrk., Enken blef og foruden skifte bevilged sin seng med klæder som stoed i stuen, hvor paa 
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samptlig arfvingerne ej noged vilde anke; Iligemaade bevilged samptlig arfvingerne at Enken skal 
foruden skifte beholde hvis benkeklæder, og hiønder, som nu i boet findes. 
Boehave. 
En handqvern med huus og jern seiel for 3 Sld., it fyre bord med skoffe  for 2 mrk., en ballig af it 
vinfad 1 mrk., en dito 8 skl., 2 drøfte trug for 1 mrk., en lin wef med tilhør som daatteren Elisabeth 
har fortient med sit eged arbied, en ploug med jern og behørig træ vare 6 mrk., en jerned hammel 
med draglenke 2 mrk., en vogn med stier for 10 mrk., en gl. wogn uden stier 2 mrk., en slee 1 mrk., 
en jerned hammel uden seeler 6 skl., en brake hammel med seehler, og hammel reeb for 6 skl., en 
dito uden seeler 2 skl., it deigne trug for 2 mrk., en kierne 2 mrk., en øre saa 1 mrk., en 3 fiering 
øltønde 1 mrk., en standtønde 8 skl., en gl. halftønde 6 skl., en fine span 4 skl., en jern tyfve 6 skl., 
it tørf jern 8 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk., en dito 6 skl., en kalke tønde 1 mrk., it 
uopslinged Egetræ til leider med barken paa 4 mrk., 4 opslingede Ege træ til spare træ a 1 mrk er 4 
mrk., en opslinged bielke 1 mrk. 8 skl., en sauf skaarne stolpe for 12 skl.,  
Skifted til beste angaf arfvingerne, at Hans Munk i Nyeker sogn er skyldig her til boet for 2 skepper 
Biug 2 mrk.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlig arfvingerne, nemlig Enken og Samptlig børnene, om de hafde 
meere til dette boes bæste at anføre, hvor til de alle svarede at de ej hafde meere at angifve, ej heller 
hafde de noged at anke paa denne Registering som nu er anført, hvor ved saa denne registering 
sluttis.  
Summa andrager forskrefne boets middel til penge 169 Sld. 3 mrk.,  
Denne S: Mands Ifare, eller gangklæder, beretted samptlig arfvingerne, at de indbyrdis sig dem 
haver imellem dehlt, saa at derom efter som de vare af ringe werdt, ej noged børnen videre til beste 
er at anføre, hernest blef angifven efterskrefne Gield, og Prætensioner, hvor til er giort udlæg som 
følger;  
Peder Rosman i Rønne fordred, først som hand denne S: Mand har forstragt til at indlæse denne 
forde 27 gaard med 50 Sld., den 22 july 1695. deraf er renten betalt til den 22 july 1698. at der 
rester til den 22 july 1700. er 5 Sld., nok efter afregning til den 17 Oktober 1698. 3 Sld. 8 skl., nok 
bekommed den 15 December 1698. penge 10 Sld. 2 mrk. 11 skl., den 27 may 1699. bekom penge 9 
Sld. 2 mrk. 11 skl.,  den 10 marty 1700. betalt til Mortten Koefoed til rette af hvis hammen her i 
denne 27 gaard tilkommer 5 Sld., Videre har denne S: Mand bekommed penge og vare 11 Sld. 2 
mrk. 4 skl., nok som Peder Rosman har lofved at betale til ambt stuen for A: 1699. 5 Rd, 2 mrk. 11 
skl., er 8 Sld. 11 skl., giør 103 Sld. 13 skl., her paa er betalt med 2 par stude at foere á 5 Sld. Er 10 
Sld., nok med vare af Høe, og Haure, betalt penge 14 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  er 24 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Rester saa igien som dette Sterfboe befindes at være Peder Rosman skyldig, som hand nu med 
arfvingerne giorde regning om, og arfvingerne vedgik ret at være penge 78 Sld. 1 mrk. 15 skl., hvor 
for er udlagt, 2 sorte stude for 12 Sld., en sort grimmed stud, og en blaked stud for 11 Sld., 2 røe 
røgged Kiør 12 Sld., en sort røgged Koe 6 Sld., er 41 Sld., for resten som er 37 Sld. 1 mrk. 15 skl., 
er efter arfvingerne nu samptlige vedgaaelse efter som forskrefne 50 Sld., til denne 27 gaards 
indfrielse er forstragt, efter bevilgning af arfvingerne giort indførsel i den Summa dette Sterfboe 
tilhørende indfrielse penge udi anmelte 27 gaard i Clemmedsker sogn for penge 37 Sld. 2 mrk., som 
til rigtig betalning, og indfrielse bestaar efter loven:/: 
Peder Hansen paa 26 gaard i Clemmedsker sogn fordred paa sin søster Arina Hansdaatters wegne 
som denne S: Mand var tilordnet at wærge for, efter faderen Hans Jensen i Clemmedsker sogn, 
resten af hvis hende tilkom som er penge 11 mrk. 12 skl., foruden hendis anpart i bemelte gaard, og 
er ved denne S: Mands dødelig afgang nu tilordnet at wærge broderen bemelte Peder Hansen som 
sit wærgemaal efter loven haver at forestaa, og er for de 11 mrk. 12 skl., udlagt en sort røgged gl. 
Koe for 3 Sld., til overs 4 skl., :/: 
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Peder Hoebye i Røe sogn til ham angaf arfvingerne at være skyldig for fiskerier penge 5 mrk., 
udlagt, en ballig af it vinfad for 1 mrk., it bord med foed og skoffe i Steerhused for 2 mrk., it deigne 
trug for 2 mrk., :/:  
Tieneste drengen Peder Sten angaf som arfvingerne ham stendig var at have her i boet tilfoeder, 
som ham tilhør en brun Koe, sampt en brun stierned Qvige, hvor for han foeder lønnen haver 
fortient, og en liden brun Hest Foele som hand paa sin tienesteløn har fortient til paaske nest 
kommende, hvilken arfvingerne hammen forundt, og bevilged, og med foerløn, og bemelte foele er 
Peder Steen fornøyet til paaske for sin løn aar 1700. videre foreenis Enken og Per Sten om løn til 
Mikaely: 1700 :/: 
Kirke wærgen Peder Hansen paa Tynnekulle fordred klokepenge for denne S: Mands lig efter dette 
boes tilstand 1 mrk., udlagt, 2 drøfte trug for 1 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands udfart blef Enken bevilged lige wederlaug som opdrager til 22 Sld., udlagt 
derfor, en sort brun gilling for 11 Sld., en sort stierned Hoppe for 7 Sld., en hvid Koe for 6 Sld., til 
overs 2 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 2 Sld., udlagt it røe røgged studnød for 10 mrk., til overs 2 
mrk., :/:  
skifteskrifveren for sin umage i alt 4 Sld., udlagt it lysgraae Hestføll for 7 mrk., it sort studnød for 
10 mrk., til overs 1 mrk., :/: Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt forde nest ofver 
blefne 3 mrk., Wurderings mændene hver bevilged 2 mrk er 4 skl., udlagt it sort Horsføll for 5 mrk., 
til ofvers 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge, naar den indførsel i 
gaarden for Per Rosman ej beregnis 75 Sld. 11 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deehling penge 94 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Deraf Enken tilkommer den halfvepart som er penge 47 Sld. 1 mrk. 2½ skl.,  
 
Hvor af  Enken er udlagt, en brun snoppet ugilled Hest for 12 Sld., en ung sort Koe for 4 Sld. 2 
mrk. en brun Koe for 5 Sld., ved udfartens udlæg 2 Sld., en sort Hoppe 8 Sld., en røe blised gl. Hest 
gilling 4 mrk., 1 4/5 tønde Rug som er saaed sat for 4 Sld. 2 mrk., en hand Qvern med hus, og Jern 
seil for 3 Sld., en ploug med behør for 6 mrk., en wogn med stier for 10 mrk., en gl. wogn uden stier 
2 mrk., en kierne for 2 mrk., en ørre saae 1 mrk., en 3 fiering øll tønde 1 mrk., it uopslinged egetræ 
med bark paa til leider for 4 mrk., 4 opslinged Egetræ til sparer træ for 4 mrk., heraf til overs 13½ 
skl., :/: 
Og som den udgifte søn Peder Hansen haver til hiemgift bekommed, en Hest saa goed som 6 
Sld., og en Hoppe for 4 Sld., og en Koe saa goed som 5 Sld., er 15 Sld., Saa derimod tilkommer den 
eldste søn Lars Hansen lige wederlaug 15 Sld., og der paa haver hand bekommed en lysbrun Hoppe 
saa goed som 6 Sld., for resten 9 Sld., er herfor tillagt en sort brun Hoppe for 6 Sld., 3 Faar 3 Sld.,  
Den 3 søn Mortten Hansen for sin anpart hiemgift, efter forskrefne maade 15 Sld., er udlagt en 
sort brun Hoppe for 5 Sld., en soed blised Hoppe fopr 6 Sld., hos Hans Munk i Nyeker sogn at have 
2 mrk., 2 seiser med bom og ringe for 1 mrk. 6 skl., en kalke tønde 1 mrk., en opslinged bielke for 1 
mrk. 8 skl., en sauf skaaren stolpe 12 skl., en jern tyve for 6 skl., it torf jern 8 skl., en skov sleede 
for 1 mrk., en jerned hammel med draglenke 2 mrk., en ballig 8 skl., en stand tønde 8 skl., en half 
tønde 6 skl., en brake hammel uden seehler 2 skl., it Faar 4 mrk.,  
Iligemaade tilkommer Karne Hansdaatter til hiemgift efter forskrefne maade udlæg for 15 Sld., 
og tillagt en blaked Koe for 5 Sld., 2 gl. Gies 3 mrk., it mørk graat Hestføll for 6 mrk., en brake 
hammel med seeler, og hammel reeb for 6 skl., ved wurderings mændenis udlæg 1 mrk., 3 Faar á 4 
mrk er 3 Sld., for resten som er 3 Sld. 3 mrk. 10 skl., er giort indførsel udi forskrefne 27 gaards 
indfrielse penge:/: 
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Ligesaa tilkommer daatteren Elisabeth Hansdaatter til hiemgift penge 15 Sld., hvor for er 
udlagt en graae herret Koe for 5 Sld., 3 Faar á 4 mrk er 3 Sld., 2 gl. Gies 3 mrk., en jerned hammel 
uden seehler 6 skl., en finne span 4 skl., hos Per Hansens udlæg 4 skl., hos moderen 14 skl., it røe 
hvid manked studnød for 3 Sld., for resten som er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., er giort indførsel i forskrefne 
27 gaards indfrielse penge. 
Den tredje daatter Kirstine Anders Sigwartsen for sin anpart hiemgift er fornøyet, og tilfreds 
med berørte sort brun Hest, og røe hielmed Qvige. Saa at hendis Mand Anders Sigwartsen ej nu 
hafde noget at anke, eller kiere i nogen maade og blef endnu samptlige arfvingerne af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, 
hvor til de svarede ej videre at være, en angifved er, og forskrefved staar, men de vare med denne 
forretning og hvis som her udi indført er, veltilfreds, og benøyed, i allemaader, belangende denne 
27 gaard, da som den er kiøbt, af denne S: Mand, og en deel staar ubetalt, og gaarden siden den 
kiøbtis i sin biugning er forbedred, Saa forblifver den til Mænds taxereig hvor til det her fra 
henvises, dette saa at være Passeret Testerer.Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten 
Commendant og Amptmands weigne   Hans Jensen.  H: Brugman.      Lars L:J: 
Jensen. 
Lars L:H:S: Hansen. Morten M:H:S: Hansen.  Peder P:H: Hansen. 
Eget skrefne navn. 
Anders  A:S: Sigwartsen.  Hans Mortensen. Esper E:E:S: Espersen. 
Eget skrefne navn.    Eget skrefne navn. 
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Anno 1700 Den 5 Aprill Er efter louglig giorde tillysning holden registering og Wurdering sampt 
Schifte og Deeling efter Marchus Pedersens Sahl: Hustru, Hanna Jensdaatter, som med 
bemelte sin mand boede og døde i it Udhuus , paa 1. Waarnede grund beliggende i Povelskier sogn. 
Imellem denne Sahl: Qvindis efter lefvende Mand bemelte Marchus Pedersen paa eene og paa 
anden side denne Saahl: Qvindis efter lefvende børn, som er først auflet med Mikell Hansen som 
for hende ved døden er afgangen 2 sønner, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Hans Mikelsen i Povelskier sogn sin egen werge.  
Dend anden søn er Jens Mikelsen i Aakirkebye boende, og sin egen wærge.  
Hvor af. 
Dend eldste daatter er Gunnel Markusdaatter 14 aar gl.. 
Dend anden daatter er Margrete Markusdaatter 10 aar gl.  
For dem er faderen Markus Pedersen self werge, og half brødrene forelang at være tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofververrende Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant, 
amptman Waldemar Reets, ved sin fluldmegtig Hans Jensen boende i Rønne. Og skifteskrifveren 
Henrik Brugman. Paa samme skifte er til wurderings Mænd opmeldet Tommis Falkman og Jep 
Ollufsen  i bemelte Povelskier sogn. Hvor da er forefunden og Passerit som følger nemlig.  
 
Øeg. 
En gl. brun skimlet Hoppe er sat for 7 Sld. 2 mrk., en ung brun skimlet Hoppe for 8 Sld. 2 mrk., en 
brun ugillet foele 4 Sld.,  
Qveg. 
En blak røget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort røget Koe for 6 Sld., en røe qvige for 3 Sld. 2 mrk.,  
Faar 7 hvide Faar á 4 mrk med sin afgrøde for 7 Sld., it sort Faar for 1 Sld., nog it ældgl. Hvidt 
Faar for 2 mrk., 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 12 skl.,  
Svin. En graae beltet galt gris for 1 mrk. 8 skl., 2 hvide galt grise á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
Huuset som denne Sal: Qvinde iboede og fradøde, paa bemelte waarnede grund i Povelsker sogn er 
siuf stolperrum med alt hvis der udi, jord og nagelfast nu forefindis, er sat for 8 Sld. 
Træ Wahre. 
En gl. wogn med høestier er sat for 1 Sld. 2 mrk., it gl. aar med bihl for 1 mrk., it gl. sengested for 6 
skl., en gl. øl fiering for 8 skl., én gl. fyrre kiste uden laas i Krubhuset for 2 mrk., en liden stand 
tønde for 8 skl., en straae bonds tønde for 4 skl., 2 gl. tønde stomme 4 skl., en ploug med skier 
foruden vidre behør for 3 mrk., it gl. førrebord i stuen for 1 mrk., en gl. malm gryde 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne boes middel till penge 57 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Dernest blef angifven efterskrefne denne Sal: Qvindis Ifareklæder, og er der om giort faadom 
foreening,at begge døtterne er dem af bemelte sine halfbrødre bevilget, hver dend halfve part, og er 
klæderne efter følgende nemlig. 
En gl. sort klædis trøye for 1 mrk. 8 skl., en røed wadmels trøye 2 mrk., it gl. sort fifskaftes skiørt 1 
mrk., it rødt wadmels skiørt for 1 Sld. 2 mrk., giør 10 mrk. 8 skl., der af hver da efter  tilkommer 5 
mrk. 4 skl., Som faderen dem i fremtiden tilsvarer.  
Hvornest blef angifven efterskrefne Gield, Og er der till udleg som følger. 
Mads Laursen i Nexøe for her i boet at fordre 2 Sld., udlagt af en ung brun skimlet Hoppe disse 2 
Sld., :/ 
Frederik Skork idn lod fordre 2 mrk., i Rasmus Gudbersen og hans søn i Poulsker sogn har i boet at 
fordre 2 Sld. 8 skl., udlagt i fornefne unge brun skimlet Hoppe 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., :/ 
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Jep Ollufsen i Povelsker sogn fordred 1 mrk. 2 skl., udlagt en gl. Gaas 1 mrk. 4 skl., til ofvers 2 skl.,  
Jens Madsen i Povelsker sogn fordrer 2 mrk.,  
Hans Jensen i Rønne fordred efter afreigning som vedgikes penge 1 Sld. 1 mrk., her for udlagt, af 
en blak røget Koe disse 5 mrk., :/ 
Hans Mortensen i Povelsker sogn, fordred for sig self og anden forstrekning 5 mrk. 6 skl.,  
Niels Jensen i Bolskier sogn, fordred for adtskillige 3 mrk. 4 skl., for disse 10 mrk. 10 skl., er giort 
indførsel udi en ung brun skimlet Hoppe for 10 mrk. 8 skl., ved Jep Ols udleg 2 skl., :/ 
Hans Mikelsen i Povelskier sogn fordred efter regenskab, som hans med arfvinger vedgik 
forstrekning 9 Sld., udlagt en røed Qvige for 3 Sld. 2 mrk., af huuset at hafve 3 Sld., 2 Faar for 2 
Sld., en førre kiste uden laas i Krubhuuset 2 mrk., :/ 
Jens Mikelsen i Aarkirkebye fordred efter regenskab som vedgikes 2 Sld. 2 mrk., udlagt en brun 
ugildet Fohle for 4 Sld., till ofvers 6 mrk., :/ 
Imod denne Sal: Qvindis Udfart eller begrafvelsis bekaastning bevilgedes af med arfvingerne 
Markus Pedersen at nyde for penge 16 Sld. Udlagt en brun skimlet Hoppe 7 Sld. 2 mrk., en sort 
røget Koe for 6 Sld., en wogn med Høestier for 1 Sld. 2 mrk. it Faar for 1 Sld., . 
Skifteforwalteren for sin umage med reysen bevilget 6 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage, med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, dette skiftebref at 
skrifve, og til bogs føre, efter retning her af de vedkommende at meddehle og reisens 9 mrk., bekom 
8 mrk.,  Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt for disse 4 Sld. 2 mrk., af en blak 
røgget Koe for penge 5 Sld. 2 mrk., de 17 mrk., og it førre bord i stuen for 1 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt, en graae belted 
galt gris for 1 mrk. 8 skl., en hvid galt gris 1 mrk. 8 skl.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge 41 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling     penge 15 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Deraf tilkommer faderen Markus Persen dend halfve part som er 7 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
Dend anden halfvepart dehlis imellem fornefne 2 sønner og 2 døttre. Er der af en broderlaad  
2 Sld. 2 mrk., 10 1/3 skl., Og en søsterlaad 1 Sld. 1 mrk. 5 1/6 skl.,  
For Markus Pedersens anpart 7 Sld. 3 mrk. 15 skl., er udlagt, af en brun skimlet Hoppe at hafve 5 
mrk., af huuset at hafve 6 mrk., 4 Faar á 4 mrk er 4 Sld., 2 gl. Gies for 2 mrk. 8 skl., en Malm gryde 
for 1 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., med wurderings mændene at hafve en hvid galt gris for 1 mrk. 
8 skl., til ofvers 17 skl., :/ 
Dend eldste søn Hans Mikelsen tilkommer 2 Sld. 2 mrk. 10 skl., der for er udlagt, it Faar for 1 
Sld., en ploug med skier foruden videre behør 3 mrk., en øll fiering for 8 skl., en stand tønde for 8 
skl., it ældgammelt Faar for 2 mrk., en straaebonds tønde 4 skl., 2 tønde stomme 4 skl., af it 
sengested de 2 skl., :/ 
Dend yngste søn  Jens Mikelsen tillagt for sin anpart 10 mrk. 10 skl., af en brun ugillet Fohle 1 Sld. 
2 mrk., af huuset at hafve 1 Sld., Hos Markus Persen 10 skl.,  
Begge døttrene anpart en 10 mrk. 10 skl., der for er udlagt af fornefne huus at hafve de 10 mrk., 
Hos faderens udlagt 7 Sld., af it sengested at hafve 3 skl., :/ 
Markus Pedersen blef af sine med arfvinger bevilget sin sengs klæder, foruden skifte, sampt en gl. 
kiste og én liden kaabber kedel. Widere blef samptlig arfvingerne af skifteforwalteren til spurdte om 
de hafde meere till dette boes beste at angifve. Hvor till de svarede ej widere at werre end angifvet 
er og forskrefvet staar. Ike heller angaf sif flere med widere Gields fordringer, Hvor ved saa dette 
skifte sluttis. Dette saa at verre tilganget og Passeret. Dis til widnisbiurd under vore hender og 
signeter. Actum Ut Supra. Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Markus M:P: Pedersen. Hans H:M:S: Mikelsen. 
Jens J:M:S: Mikelsen.  Eget skrefne navn. Thommas Folchman. 

bornholmerting.dk 102



 3

Jep Olsen. 
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Anno 1700 Den 6 April, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Smapt 
Schifte, og Deeling efter   Hans Hansens Salig: hustru Giertrud Hansdaatter, som boede 
og døde, i Snogebek udi  Poulsker sogn .Imellem denne S: Qvindis  efterlefvende Mand bemelte  
Hans Hansen, paa ene, og paa anden side, deres sammen auflede børn, som er en søn og 2 døttre 
Deraf  
 
Sønnen  er Hans Hansen lided paa 4de aar gl. 
Dend eldste daatter er Boehl Hansdaatter 20 aar gl. 
Dend yngste daatter er Karne Hansdaatter 10 aar gl.  
For dem er faderem self wærge, og morbroderen Niels Hansen boende i Westermarie sogn, 
forelagt at være tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded  
 Thomas Folkman, og Jep Olsen. Hvor, da, er forefunden, og Passeret som følger. 
 
Qveg.  
En brun røgged Koe for 5 Sld. 1 mrk., en sort røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en hvid Koe for 5 Sld. 2 
mrk., it sort røgged Tyrnød for 2 Sld., 
Heste og Hopper. 
En gl. brun Hest for 8 Sld., en gl. brun stierned Hest for 7 Sld., en ung sort Hest for 9 Sld., en ung 
sort Hoppe for 5 Sld.,  
Faar. 6 gl. Faar á 4 mrk er 6 Sld., en wehr for 2 mrk., 2 gl. Gies, og en Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 3 
mrk. 12 skl.,  Svin. It røe sanded Soe svin 1 mrk. 8 skl.,  it røe sandet galt svin for 1 mrk. 8 skl.,  
Træ Ware. 
En ploug med behørig jern, og juhl for 4 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en harre med jern spig udi til 
tinner for 2 mrk., en træ tinned harre for 12 skl., en wogn med høestier hammel, tøm og halseeler 
for 10 mrk., en gl. wogn med smaa stier, hammel, tøm og halseeler for 4 mrk., it støke Egetræ af en 
bon stok for 8 skl., en gl. sleede med slee Car 2 mrk., it Elletræ 1 mrk., it støke opslinged Egetræ 
stolpelangt for 8 skl., it støke klofved Egetræ 4 skl.,  
i Østerlade, stenge træer, en nyhalf deele for 8 skl., en egeplanke for 8 skl., en liden fyre deele 12 
skl., en breed Egeplanke 8 skl., en gl. hakelse kiste, med staal og gl. knif for 1 mrk., en huusstie 1 
mrk. 8 skl., en øll tønde for 1 mrk., 2 straa bonds tønder 10 skl., en stiere tønde 1 mrk. 4 skl., en øll 
half tønde 12 skil., en røste ballig 1 mrk., en saltere fiering 10 skl., en saltere otting 6 skl.,  
Paa Stue lofted. 
2 strabonds tønder 12 skl., en fyre tønde 8 skl., en gl. lin wef for 4 mrk., it fyre bord i stuen 1 mrk. 8 
skl., en gl. kiste i stuen uden laas og hengsler for 8 skl., en gl. benk3dynne under winduen i stuen 
spoelskaded 4 alen lang for 1 mrk., en spoelskaded benkedynne ved krobhus dørren 3 alen lang for 
1 mrk.,   
 Kaabber. 
En fierings kedel af kaabber, er vegtig til penge 2 Sld. 2 mrk., en 2 spanne kaabber kedel er vegtig 
til 9 mrk., en metal gryde er vegtig til 2 mrk., en fisker baad med aarrer, tofter, og seiel er sat for 
penge 6 mrk., det huus og waaning, Hans Hansen i Snogebek boer udi, som er stuelengen 8 
stolperum med straatag, og alt hvis fder udi jord, og nagelfast nu forefindes sampt bagger ofven, 
item en sædis lyke, og nogen Engis bon der udi, beliggende norden og wæsten fra bemelte huuser 
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nemlig bemelte stuelenge, og den øster lengde som er 5 stolperum, hvilken lyke er indhegned, og 
indgrøftet, det med bemelte huus, og plads, med alt huus der til høe tilsammen sat for 50 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboets middel til  penge 128 Sld. 6 skl.,  
Belangende denne S: Qvindis Ifareklæder, da som de vare af ringe werdt, saa beholte faderen dem 
til sine børns paa klædning, efter haanden at slide, foruden skifte blef faderen bevilged sin sengs 
klæder, 
Saa blef angiven efterskrefne Gield. 
Jep Jørgensen i Nexøe loed fordre 5 Sld. 10 skl., tillagt, en brun røgged Koe for 5 Sld. 1 mrk., til 
overs 6 skl., :/: 
Christopher Seidener udi Nexøe loed fordre 6 mrk., udlagt, it Faar for 4 mrk., en harre med jern 
spiger udi tinner for 2 mrk., :/: 
Mads Larsen i Nexøe loed fordre 2 mrk., Udlagt en slee med slee Car for 2 mrk., :/: 
Rester for A: 1699. afgift til ambtstuen 6 mrk., udlagt 2 Faar á 4 mrk er 2 Sld., til overs 2 mrk., :/: 
Sogne præsten Hr: Mads Svane tilkommer efter hans beretning i alt penge 6 mrk., udlagt it Faar for 
4 mrk., en wehr for 2 mrk., :/: 
Sogne Deignen Mogens Madsen fordre 2 mrk., udlagt af it Faar ved aar 1699. afgift 2 mrk.,  
Faderen Hans Hansen begierte ej noged imod sin S: Hustruis begrafvelsis bekostning at tilleggis, 
men vilde at det imellem ham og sine børn skulle forblifve til felleds deeling.  
Skifteforwalteren for sin umage 6 mrk., udlagt 2 Faar á 4 mrk er 2 Sld., til overs 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 9 mrk., udlagt 2 spanne kaabber kedel er vegtig til penge 9 mrk., 
bekom 7½ mrk., penge :/: 
Stempled papir til denne  forretning for 3 mrk., udlagt ved skifteforwalterens udlæg af it Faar 2 
mrk., en øll tønde for 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk.,  udlagt it elletræ for 1 mrk., en metal 
gryde 2 mrk., en ege planke 8 skl., en breed ege planke 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 16 Sld. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 111 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Deraf tilkommer Faderen den halfvepart som er 55 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Ligesaa tilkommer denne S: Qvindis efterlefvende en søn og 2 døttre, 
Er deraf broderens laad 27 Sld. 3 mrk. 15 skl., Og hver søsters laad er 13 Sld. 3 mrk. 15½ skl.,  
Og som faderen Hans Hansen er self sine børns wærge, saa giøres ike fornøden at hver at barn 
særdeeles udlæg af det anførte boes middel tillegges, men faderen en hver efter forskrefne maade at 
svare efter loven, hvorimod saa faderen Hans Hansen det her udi forskrefne boehave, sampt huus 
og sædislyke beholder, til det sidste blef Hans Hansen af skifteforwalteren tilspurdt, om videre 
meere at angifve, som dette boe til bæste kunde anføris, hvor til hand svarede, at ej videre var, end 
angifvet er, og her udi forskrefved staar, hvorved saa dette skifte sluttis, dette saa at være tilganged  
og Passeret, des til videnis biurd under vore hender, og signeter Actum Anno Die et Loce ut Supra. 
Paa Høy Edle og Wellbaarne Hr: Obersten Commendant og Amptmands weigne  
Hans Jensen, Henrik Brugman  Hans Hansen 
 Thomas Folkman Jep Ollsen. 
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Anno 1700 Den 14 April, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Smapt Schifte, og Deeling efter   Hans Hansens S: hustru Karne Haagensdaatter, som 
boede og døde, paa den 49 Jord Eiendoms gaard, beliggende i Skarbeska udi Clemmedsker sogn, 
Imellem denne S: Qvindis  efterlatte Mand bemelte  Hans Hansen paa ene, og paa anden side, 
deris sammen auflede børn som er 5 sønner og 3 døttre, hvoraf. 
 
Dend eldste Søn  er Haagen Hansen boende i Westermarie sogn, sin egen wærge. 
Dend anden søn er Mons Hansen boende i Nyker sogn, og sin egen wærge. 
Dend tredje søn er Hans Hansen  boende i westermarie sogn og sin egen værge.  
Dend 4 søn er Mads Hansen hiemme hos faderen, og sin egen wærge 
Dend yngste søn er Christen Hansen lided paa 20de aar gl for ham er tilsiuns wærge bemelte 
faderen Hans Hansen. 
Dend eldste daatter er Bendte Hansdaatter i egteskab med Hans Mogensen i Nykier sogn. 
Dend anden daatter er Marina Hansdaatter  i egteskab med Adolph Espersen i Clemmedsker 
sogn. 
Dend yngste daatter Seigne  Hansdaatter 21 aar gl. for hende er faderen Hans Hansen self 
wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded  
 Hans Mortensen  og Esper Espersen i bemelte Clemmedsker sogn, Hvor, da, er forefunden, og 
Passeret som her efter  følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun snopped Hest for 3 Sld., en sort stierned gilling Foele for 8 Sld., en guhl basked Hoppe for 
10 Sld., en guhl snopped Hoppe for 10 Sld., en røe soeded Hoppe for 7 Sld., it brunt Horsføll for 3 
Sld., it sort blised Horsføll for 10 mrk.,  
Qveg. 
En blaked Koe 6 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., en røe grimmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en slet røed 
Koe for 4 Sld., en røe hielmed, og hvid manked Koe for 5 Sld., en røe Qvige kalf for 2 Sld., en dito 
for 6 mrk., en røed Tyrkalf for 2 mrk., en dito 1 mrk. 8 skl., en sort grimmed Tyrkalf for 1 mrk., en 
sort stierned Q1vigekalf for 2 mrk.,  
Faar og Lam.  11 gl. Faar med sin afgrøde á 4 mrk er 11 Sld., 4 Lam á 2 mrk. 8 skl er 10 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Svin. En graae belted galt for 4 mrk., 2 hvide galt svin á 2 mrk er 4 mrk., en graae belted Soe med 3 
spede grise for 4 mrk.,  
Kaabber. 
En mæssing kedel ungefehr paa en span stoer er faderen uden skifte bevilged, en gl. kaabber kedel 
paa en fiering stoer med adtskeelige huller paa, er vegtig til penge 6 mrk., en malm gryde er vegtig 
til penge 2 mrk.,  
I Krobhused. 
En blaae ranned ullen ofverdynne for 2 Sld., 2 ullen underdynne á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en hvid 
ullen hofdynne for 1 mrk., en linnen hofdynne 12 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 
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I holsengen, en ullen, og linnen blaae ranned ofverdynne for 4 Sld., en linnen underdynne for 2 
mrk., en ullen overdynne 1 mrk., en blaae ranned hofdynne 2 mrk., 2 smaa pude stoppe 1 mrk., 
Bencheklæder i stuen. 
En nye wefved benkedynne 4 mands sæde for 6 mrk., 37 nøyle lin blaargarns spin wegtig til 2 Sld., 
15 hasper blaargarn af hamp, er vegtig til 3 mrk.,  
Boehave.  
En ploug med jern juhl og lenke for 8 mrk., en wogn med stier for 14 mrk., en harre for 1 mrk., en 
dito 6 skl., en gl. wogn uden stier 1 mrk. 2 høestier for 1 mrk., en slee med smaa stier for 1 mrk., en 
fyre planke 1 mrk., en ege planke 12 skl., endnu en fyre planke for 8 skl., en jerned hammel med 
jern nagle, seeler, og hammel reeb for 1 mrk. 8 skl., en træ brake hammel med en jern nagle med 
seeler, og hammel reeb for 1 mrk., endnu en brake hammel med drag reeb, it par halseeler 8 skl., 
endnu en brake hammel med en drag kraag, og hammel reeb for 8 skl., en hand qvern med huus. Og 
træ seil for 2 mrk.,  
I Krobhused. 
En straae bonds tønde for 12 skl., en dito 8 skl., en dito 4 skl., it gl. sengested som naar ofver 2 
stolperum for 2 mrk., it kande bræ med 4er hyller udi for 1 mrk. 8 skl., en kierne med stav for 1 
mrk., en øll half tønde 1 mrk., en nye finne laagebøtte 8 skl., en sille fiering 6 skl., en ege sy bøtte 6 
skl., en nye strippe 2 skl., 2 gl. finne bøtter 4 skl., it pande jern for 1 mrk. 8 skl., en haar seikt som 
er gl. for 8 skl., it gryne sold 6 skl., en bære kande med laag 6 skl., en laasfast fyre kiste for 6 mrk.,  
I Steerhuused. 
En fyre deele naar ofver 2 stolperum for 1 mrk., en øll half tønde 8 skl., it deigne trug for 8 skl., en 
kalke tønde for 12 skl., en ballig 12 skl., 2 andre ballier 12 skl., it drøfte trug 8 skl., en finne span 4 
skl., en leiel 8 skl., en nye ege sy bøtte for 6 skl., en sille fiering 6 skl., en træ tragter 4 skl., en nye 
finne span 4 skl., en finne bøtte 4 skl., en kitte 4 skl., it tørf jern 8 skl., nok i stuen, it wraaeskab af 
fyre med 2 rum og en laas for 2 Sld., it aske bord med skoffe og foed for 6 mrk., en benk under 
winduerne for 8 skl., en liden benk for bordenden for 12 skl., en benk norden til i stuen med 
skammel 2 mrk., en bagstoel for 1 mrk., en wef med tilbehør for 3 Sld., en blaargarns bord dug med 
stoere traae udi 2 mrk., en sidde bagstoel for 8 skl., en jern stang af it bøsse løb for 8 skl.,  
Paa Stuelofted. 
2 gl. korn seiser med bom og ringe 1 mrk., en fyre planke for 1 mrk., en spin rok 4 mrk., en straae 
bonds tønde 4 skl., en dito 2 skl., en smal half tønde 4 skl., it øll kar paa en halftønde 8 skl., en øre 
bøtte med erter 3 mrk., 2 seke flud med biug, sekene er sat for 2 mrk., 2½ tønde biug á 10 mrk er 6 
Sld. 1 mrk., 3 tønder Haure á 4 mrk er 3 Sld., 2 raae hude af nød i en kalke tønde for 4 mrk., en 
tønde Rug som er saaed, deraf strøe korned sat for 4 Sld., en kabel høe wefvel for 1 mrk., it tuer 
reeb af cabel for 1 mrk., it dito 6 skl., korder for 1 mrk., en hampe hegle for 1 mrk., en gryde kraag i 
Steerhused for 1 mrk. 8 skl., en mille tøm med en cabel tøm streng udi for 8 skl.,  
Skifteforwalteren til spurde samptlig arfvingerne, om de hafde meere til dette Sterfboes middel at 
angifve af rørrende Goeds, hvor til de svarede at ej videre var, end angifved er, og forskrefved staar, 
men faderen Hans Hansen angaf at have lefveret til Sergiant Antohni under Christians Øes 
Qvarnison for 2 aar siden i afvigte efter høst en røed stud, som hand paa hans Capitain Styebolts 
wegne afhente i meening samme stud paa Hans Hansens landgielde for denne 49 gaards restands 
skulle gaatgiøris for 5 Sld., hviked Hans Hansen formoeled sig og sine med arfvinger er tilgoede; 
Saa blef da forskrefne Sterfboes middel sammen regned som opdrager til penge 148 
Sld. 12 skl.,  
Belangende denne S: Qvindes Ifare eller gang klæder, saa vedstoed arfvingerne at de derom var 
saaleedis foreened, at døttrene deraf hver sin anpart bekommed hafver, hvor paa sønnerne ike nu 
hafde noged at anke, eller vil kiere i nogen eller alleringeste maader, men vare dermed vel tilfreds, 
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og fornøyet i allemaader ; Og deraf haver de samptlig foræred faderen Hans Hansen en gl. sort 
klædis kaabbe, hvor saa den post derved beroer; 
Dernest angaf Hans Hansen til Sterfboes beste at være, og nu fremlagte en samfrender forretning 
paa denne 49 gaard i Clemmedsker sogn med forman Peder Nielsen i Broeged i Olsker sogn. 
datered den 14 juny 1672, udi hvilken forretning befindes berørte 49 gaard at være taxered for it 
hundrede, tredve og otte Sld., og vlded at være tilkiendt Peder Jensen af Østermarie sogn. 
Dernest fremlagte Hans Hansen it pandtebref udgigfved af forde Peder Jensen forige Sandemand i 
Østermarie sogn, datered den 25 july 1675. og af ham inden Nørre Herritsting vedstaaet den 8 july 
1675 med sinne omstendigheder, og opskrifts formelding, hvor efter Hans Hansen sig denne 49 
gaard, med ald sin tilliggende Eiendom berettiged holder, og blef samme forskrefne brefve nu  læst, 
og paaskrefven. Og blef Hans Hansens med sine med arfvinger saa foreened, at de nu vilde hafve 
skifted, og deeled sig imellem omrørte 49 gaard, efter forberørte Samb frender forretnings indhold, 
og taxt, hvor for saa gaarden nu til Sterfboets middel anføris for penge 138 Sld.,  
Ligeleedis frenlagde Hans Hansen en paa berørte 49 gaard gangne laugbydelse med sin indhold, og 
formelding, inden hiem. Og landsting, datered den 30 july 1686. og 27 Oktober berørte aar 1680. 
som ble flest og paaskrefven, iligemaade angaf Hans Hansen dette Sterfboe at være til beste, og der 
paa fremlagte it kiøbe bref udgifved paa den 8 gard i Nyker sogn, af Hans Ødbersen i bemelte 
Nyeker sogn, datered den 8 juny 1664, og af ham inden wester Herritsting vedstaaed den 8te juny 
1665. med indhold at hand haver solt Hans Hansen berørte 8 gaard for halffierdsindstyve Sld., og it 
par unge stude, efter videre samme leefs indhold, som blef læst og paaskrefven, og der paa videre af 
Hans Hansen fremlagt, it af Hans Ødbersen udgifved skiøde bref inden Wester Herreds ting datered 
den 8 juny 1665. som og blef læst, og paaskrefven.  
Saa blef Hans Hansen med  sine børn saa foreened, at forberørte 8 gaards kiøb de 2 unge stude i 
kiøbe brefved ommeldes anført for 20 Sld., og de 70 Sld., penge, tilsammen gaarden den imellem at 
skiftes, og deeling for penge 90 Sld.,  
Summa Summarum andrager saaleedis dette Sterfboes middel til penge 376 Sld. 12 
skl.,  
Her imod blef angifven efterskrefne Gield, og Prætensioner, hvor til er giort udlæg, 
som følger nemlig; 
Kongl: May: Ambt skrifver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor tilkommer efter den i bog 
claringen Hans Hansen med deelte efter retning, rester af denne 49 gaard til 1. maj 1699: 19 Rd. 4 
mrk. 5 skl., og for A: 1699. rester 7 Rd. 1 mrk. 5 skl., er tilsammen 26 Rd. 5 mrk. 10 skl., got giort 
for 2 les Høe 2 Rd., rester saa efter endelig afregning 24  Rd. 5 mrk. 10 skl., Nok er der paa got 
giort for it les Høe som er ydt til Hans Smid for en Sld., bliver saa igien 23 Rd. 5 mrk. 10 skl., giør 
tilsammen 35 Sld. 3 mrk. 10 skl., her for udlagt, en guhl basted Hoppe for 10 Sld., en guhl snopped 
Hoppe for 10 Sld., en blaked Koe for 6 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld., 5 Faar á 4 mrk er 5 Sld., 
til overs 6 skl., :/: 
Jens Jørgensen i Olsker sogn, møtte her paa skifted, og frem lagde it pandtebref, udgifved af Hans 
Hansen, datered den 20 Oktober 1694. og inden Nørre Herritsting af Hans Hansen vedstaaed, den 
26 Oktober, bemelte aar 1694. lydende paa Capital 47 Sld. 1 mrk. 5 skl., Hvor for er giort forsikring 
udi denne 49 gaard i Clemmedsker sogn indtil hand sine penge igien bekommer, og er renten betalt 
til Mikels dag 1699. og naar Mikels dag nest frem kommer skal den gaarden beboer svare renten af 
afgrøden, og for Capitalen ved pandted berørte 49 gaard forblifen, og blef samme pandtebref nu 
læst og paaskrefven. 
Barbra S: Christopher Hansens i Rønne fordred efter afregning som rester 3 Sld. 2 mrk. 4 skl., 
udlagt, it røt Qvigenød for 2 Sld., it Faar 4 mrk., it hvidt galt svin 2 mrk., en finne bøtte 4 skl., :/: 
Kirke wærgen Peder Hansen paa Tynne kulle fordred kloke penge 2 mrk., udlagt, en hand qvern 
med huus, og træ seil for 2 mrk., :/: 
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Imod denne S: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, blef faderen Hans Hansen af sine børn 
bevilged udleg for penge 24 Sld., udlagt, en brun snopped Hest for 3 Sld., en røed soeded Hoppe for 
7 Sld., en røed grimmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en slet røed Koe 4 Sld., en ploug med jern juhl og 
ringe for 2 Sld., en wogn med stier for 14 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 4 Sld., udlagt, en sort stierned gilled Foele for 8 Sld., til 
overs 4 Sld., Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, skifte 
brefved at skrive, og til bogs føre, og de vedkommende her af efter ietning at med deele med 
sletpapir til skifteds fornødenhed self at forskafte, der for 5 Sld. 1 mrk., udlagt, it Faar for 4 mrk., en 
gl. kaabber kedel for 6 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk., en blaae ranned hofdynne 2 mrk., en 
øre bøtte med Erter udi for 3 mrk., af en sort stierned ugilled Foele 4 mrk., blef afløst med penge 
foruden forskrefne udfarts wederlaug blef faderen bevilged sin sengs klæder som var i stuen. 
Stempled papir til denne forretning for 6 Sld., udlagt af forde sort stierned Foele disse 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt it røt qvigenød for 6 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 123 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 252 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Deraf tilkommer faderen dend halfvepart som er 126 Sld. 1 mrk. 4½ skl., hvor for til ham er udlagt 
først hvis endnu efterskrefne maade er til ofvers af denne 49 gaard i Clemmedsker sogn.foruden 
hvis Jens Jørgensen efter skrefne pandtebref tilkommer som er penge 90 Sld. 2 mrk. 11 skl., for 
resten som er 35 Sld. 2 mrk. 9 skl., er faderen Hans Hansen tillagt 2 seke for 2 mrk., 2½ tønde 
Biug á 10 mrk er 6 Sld. 1 mrk., 3 tønder Haure 3 Sld., 2 raae huuder af nød i en kalketønde for 4 
mrk.,  en tønde Rug som er saaed deraf strøe korned sat for 4 Sld., I Stuen, it wraaeskab af fyre med 
2 rum og en laas for 2 Sld., it askebord med skoffe og foed for 6 mrk., en benk under winduen for 8 
skl., en liden benk for bordenden 12 skl., en benk norden til med skammel i stuen for 2 mrk., en 
bagstoehl 1 mrk., en jerned hammel med jern nagle, hammel reeb, og seeler for 1 mrk. 8 skl., en træ 
brake hammel med jern nagle med seeler hammel reeb for 1 mrk., endnu en brake hammel med 
drag reeb, og it par halseeler 8 skl., en træ brake hammel med en drag kraag, seeler, og hammel reeb 
for 8 skl., 4 Faar med sin afgrøde á 4 mrk er 4 Sld., 2 Lam á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., 3 gl. Gies med 
Gaasen 4 mrk. 8 skl., it galt svin for 2 mrk., en graae belted Soe med 3 spede grise 4 mrk., en malm 
gryde 2 mrk., en harre 1 mrk., en dito 6 skl., en gl. wogn uden stier 1 mrk., it par Høestier for 1 
mrk., en slee med smaa stier 1 mrk., en fyre planke 1 mrk., en ege planke for 12 skl., endnu en fyre 
planke 8 skl., it kande bræ med hyller 1 mrk. 8 skl., en kierne med stan 1 mrk. 8 skl., en nye wefved 
benkedynne 4 mands sæde 6 mrk., it pande jern 1 mrk. 8 skl., en kabel Høe wefvel for 1 mrk., it 
tves reeb af cabel for 1 mrk., it dito for 6 skl., en gryde kraag i Sterfhused 1 mrk. 8 skl., en pile tøm, 
med en cabel tømstreng 8 skl., en sidde bagstoehl 8 skl., en jern stang af it bøsse løb for 8 skl., en 
fyrre kiste med laas for 6 mrk., her af til overs 3 skl.,  
Og som den anden halfvepart som er 126 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Ike kand deelis samptlige børnen imellem formedelst den hiemgift en deel af børnen, da de af boet 
er blefven udgift haver bekommed; Saa er dermed imellem dem Liqvideret udi følgende maader 
nemlig, de 2de eldste døttre er lige hiemgift efter faderens angifvende, og deris egen vedgaaelse med 
deelt saaleedis, Bendte  Hans Mons har bekommed en Hest saa goed som 6 Sld., en Koe saa 
goed som 5 Sld., 4 Faar á 4 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 5 Sld., en Soe saa goed som 3 mrk., Rug for 6 
mrk., 2 gl. Gies 2 mrk., sengeklæder for 6 Sld., it bord saa got som 2 mrk., er 25 Sld. 1 mrk.,  
Dend anden daatter Marne  Adolph Fuxtis har til hiemgift bekommed som de nu begge self 
vedgik, en hest saa goed som 5 Sld., en Koe 6 Sld., 4 Faar 4 Sld., en gaas 1 mrk., en ung Soe 2 
mrk., en sengedynne som var linnen saa goed som 2 Sld., en hofdynne 3 mrk., 2 blaargarns lagen 6 
mrk., it gl. hiønde 8 skl., er 20 Sld. 8 skl.,  og har alle 3de døttre hver bekommed en laasfast fyre 
kiste hvor med de nøyedis, nok haver sønnerne til hiemgift bekommed efterskrefne, nemlig,  
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den eldste søn Haagen Hansen har tilhiemgift bekommed en Hest saa goed som 6 Sld., 2 Faar og 
it Lam 10 mrk., en kiste imod sine søstres kiste, 2 smaa grise 8 skl., er 8 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
dend anden søn Mons Hansen til hiemgift bekommed en Hest saa goed som 8 Sld., en Koe saa 
goe som 5 Sld., it Faar for 4 mrk., er 14 Sld.,  
den tredje søn Hans Hansen bekom til hiemgift en Hest saa god som 7 Sld., en Koe 5 Sld., en ung 
Soe 2 mrk., it Faar it Lam 6 mrk., 2 unge Gies 1 mrk. 8 skl., er 14 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
den fierde søn Mads Hansen haver bekommed til hiemgift en Hest for 8 Sld.,  
den yngste søn Christen Hansen  har bekommed en Hest saa goed som 8 Sld.,  
saa er da imellem berørte børn Liqvideret, og tilkommer,  
daatteren Marne  Adolhs som fattis paa den hiemgift hende er gifven, imod den hendis søster 
Bendte Hans Mons er med gifven, og rester 5 Sld. 8 skl., og er hende derfor nu udlagt, og indført 
udi den 8 gaard i Nyeker sogn, Clar. 
Daatteren Seigne Hansdaatter tilkommer, imod forde  hendis søsters hiemgift 25 Sld. 1 mrk., og 
er hende derfor udlagt it brunt Horsføll for 3 Sld., en røe hielmed og hvid manked Koe for 5 Sld., 2 
Lam á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., af en sort stierned Foele at have 6 mrk., en blaae ranned ullen og 
linnen overdynne i Holsengen 4 Sld., en ullen overdynne 1 mrk., 2 smaa pude stopper for 1 mrk., I 
Krobhused, en blaae ranned ullen ofverdynne for 8 mrk., 2 ullen underdynne for 3 mrk., en hvid 
ullen hofdynne for 1 mrk., en linnen hofdynne 12 skl., it blaar garns lagen 1 mrk. 8 skl., en graae 
belted galt 4 mrk., 37 nøgle lin blaargarns spin for 2 Sld., 15 hasper blaargarn af hamp for 3 mrk., 
en spin rok for 4 mrk., 2 karder 1 mrk., en hampe hegle 1 mrk., en blaargarns bord dug med stoer 
straaer udi for 2 mrk., en øll half tønde 1 mrk., en fyre deele i Steerhuused 1 mrk., en straaebonds 
tønde i krobhused for 12 skl., Clar. 
Haagen Hansen rester paa sin andeel hiemgift, imod bemelte søsteris medgift 16 Sld. 2 mrk. 8 
skl.,  hvorfor er giort indførsel i den 8 gaard i Nyker sogn :/: 
Mons Hansen rester paa sin hiemgift med en kiste beregnet for 6 mrk.,  12 Sld., 3 mrk., hvor for 
er giort indførsel i den 8 gaard i Nykier sogn :/: 
Ilige maade tilkommer Hans Hansen, og dertil en kiste beregned for 6 mrk., tilsammen 12 Sld. 1 
mrk. 8 skl., Hvorfor er giort indførsel i dend 8 gaard i Nykier sogn Clar. 
Mads Hansen tilkommer imod samme sødskendis hiemgift som rester tillige med en kiste 
beregnet for 6 mrk., 18 Sld. 3 mrk., hvor for er giort indførsel i den 8 gaard i Nykier sogn. :/: 
Den yngste søn Christen Hansen tilkommer iligemaade som rester paa den hiemgift ham tilkommer 
imed hvis hans sødskende som formelt bekommed haver, og dertil en kiste for 6 mrk., beregnet 18 
Sld. 3 mrk., hvor for er giort indførsel i den 8 gaard i Nykier sogn. :/: 
Summa andrager forskrefne hiemgift udleg til penge 109 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver saa endelig arfvingerne imellem at deehle 16 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Som deelis imellem forskrefne 5 sønner, og 3 døttre, er deraf en broderlaad penge 10 mrk. 4 4/13 
skl., og en søsterlaad 5 mrk. 2 2/13 skl.,  
For den eldste søn Haagen Hansens anpart 10 mrk. 4 skl., er udlagt, en straabonds tønde i 
Krobhused for 8 skl., en gl. sengested som naar over 2 stolperum for 2 mrk., en øll halftønde i 
Sterhuused for 8 skl., en kalke tønde 12 skl., en finne span 4 skl., 2 gl. finne bøtter 4 skl., for resten 
6 mrk., er giort indførsel i den 8 gaard i Nykier sogn.:/: 
 den anden søn Mons Hansens  tilkommer i arf penge 10 mrk. 4 skl., derfor er udlagt, udi den 8 
gaard i Nykier sogn giort indførsel for 6 mrk., en sort stierned Qvigekalf for 2 mrk., 2 gl. korn seiser 
med bom, og ringe 1 mrk., en leiel 8 skl., en nye Ege sybøtte 6 skl., en sille fiering 6 skl., :/: 
den 3 søn Hans Hansens tilkom i arf 10 mrk. 4 skl., er udlagt, og indført i den 8 gaard i Nykier 
sogn for 6 mrk., en sort grimmed Tyrkalf 1 mrk., en nye finne laage bøtte 8 skl., en sille fiering for 
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6 skl., en ege sy bøtte 6 skl., en ballig 12 skl., en fyre planke pa lofted 1 mrk., en tom tønde 4 skl., 
:/:  den 4 søn Mads Hansens tilkomer i arf 10 mrk. 4 skl., er udlagt, indført i den 8 gaard i Nykier 
sogn for 4 mrk. 8 skl., en røe Tyrkalf 1 mrk. 8 skl., i Krobhused, en tønde 4 skl.,  en nye strippe 
bøtte 2 skl., en haar sigt 8 skl., it sold 6 skl., en bære kande 6 skl., it deigne trug 8 skl., 2 ballier 12 
skl.,  it drøfte trug 8 skl., en kitte 4 skl., it tørf jern 8 skl., en gl. tønde paa lofted 2 skl., 
:/:   Den yngste søn Christen Hansen tilkommer i arf 10 mrk. 4 skl., udlagt, it sort blised Horsføll 
for 10 mrk., en træ tragter for 4 skl., :/: 
Den eldste daatter Bendte   Hans Mons tilkommer 5 mrk. 2 skl.,  den 2. daatter Marne Adolch 
Fuqses tilkommer 5 mrk. 2 skl., er 10 mrk. 4 skl., derfor udlagt en lin wef for 3 Sld., med sin 
behør, og legger fra sig 1 mrk. 12 skl.,:/: 
Dend yngste daatter Seigne Hansdaatter tilkommer 5 mrk. 2 skl., der for er tillagt af wefven 
forde 1 mrk. 12 skl., en røed Tyrkalf for 2 mrk., en nye finne span 4 skl.,  paa lofted it øllkar paa ½ 
tønde stoer 8 skl., en half tønde 4 skl., hos ambt skriverens udleg 6 skl., :/: 
Efter at saaleedis til en hver var udlagt, og Liqvideret blef samptlig arfvingerne endnu af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde endnu meere som dette Sterfboe vedkom at angifve, hvor til 
de svarede ej videre at være end angifved er, og forskrefved staar, hvor ved saa dette skifte sluttis, 
dette saa at være Passeret Testerer.  Hans Jensen.  Henrik Brugman.       
 Hans H:H:S: Hansen  Haagen H:H:S: Hansen.     Mons M:H:S: Hansen. 
Hans H:H:S: Hansen.        Mads M:H:S: Hansen.         Christen C:H:S: Hansen. 
Hans H:M: Monsen. Adolph A:F: Fuqs, Hans Mortensen, Esper E:E:S:Espersen. 
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Anno 1700 Den 3 May, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Smapt 
Schifte, og Liqvidation efter  S: Jens Pedersen, som boede og døde, paa den 63 Jord Eiendoms 
gaard, beliggende paa Tingstaa i Westermarie sogn, Imellem denne S: Mands efterlatte Hustru 
Kirstene  Larsdaatter, for hende blef efter hendis begiering til laug wærge anordnet Niels 
Ollufsen her sammesteds,  paa ene side, og paa anden side, denne S: Mands efterlefvende børn, som 
er 4 sønner og 6 døttre. Deraf haver Jens Pedersen auflede med sin første hustru, som for 
hammen er afdød nemlig Anna Nielsdaatter, som nu nu igien lever 2 sønner og 3 døttre deraf er 
 
Dend eldste Søn  er Peder Jensen boende i Clemmedsker sogn  sin ægen wærge.  
Dend anden søn er Anders Jensen som nu er udenlands, og i Kongens tieneste for Musqveteer, 
for hammen er Jørgen Pedersen boende i Clemmedsker sogn, wærge  
Dend eldste daatter er Karne Jensdaatter i egteskab med Jep Larsen i westermarie sogn. 
Dend anden daatter  Giertrud Jensdaatter i egteskab med Jørgen Andersen boende i 
Nylaursker  
Dend yngste daatter Anna Jensdaatter 23 aar gl. for hende wærger broderen bemelte Peder 
Jensen, Og med denne nu efterlefvende hustru aufled som og nu igien lefver, 2 sønner og 3 døttre, 
hvoraf  
Den eldste søn er Niels Jensen 13 aar gl. for hammen er til wærge anordnet Esper Persen i 
Westermarie sogn, mynlingens moder søster mand. 
Den yngste søn Olluf Jensen paa 11 aar gl. for hammen er til wærge anordnet Fader Broderen 
bemelte Jørgen Pedersen som sig og det goed villig antog. 
Den eldste daatter er Boehl Jensdaatter paa 9de aar gl. for hende er til wærge anordnet moder 
søster mand Hans Pedersen Skrædder i Westermarie sogn. 
Den anden daatter er Kirstene Jensdaatter paa 7de aar gl. for hende er til wærge anordnet moder 
broderen Lars Larsen boende i Aakier sogn. 
Den yngste daatter  er Giertrud Jensdaatter paa 4de aar gl. for hende wærger moder broderen Mons 
Larsen boende i Westermarie sogn. 
 
Hvor  paa Rettens weigne var ofverværende Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og 
Amptmand Waldemar Reets ved sin fuldmegtig  Hans Jensen boende i Rønne. og skifteskrifveren  
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd  Arist Ibsen, og Jørgen Nielsen i 
bemelte Westermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En lys brun hoppe for 7 Sld., it mørk brunt Horsføll nu i 2de aar gl. for 14 mrk., it brunt Hestføll i 
2de aar gl. for 3 Sld., en gl. mørk brun Hoppe 6 mrk., en sort Hoppe 8 Sld., en soed blised Hoppe 7 
Sld., en æld gl. blak brun Hest gilling som for sin alder skyld ej kand sættis for noged meere end 2 
mrk.,  
Qveg. 
En blaked Koe, og en sort røgged Koe paa begge findes Peder Rosman i Rønne Hans Qvæg brende, 
og er nu hver Koe taxered for 5 Sld. 2 mrk., er 11 Sld., en sort braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., en blaae 
Koe 4 Sld. 2 mrk., en brun Koe 4 Sld. 1 mrk., en sort røgged Tyr 4 Sld., 
Faar. 8 gl. Faar, med sin afgrøde hver Faar er sat for 5 mrk., er 10 Sld.,  
Gies, 4 gl. Gies med sin afgrøde á 1 mrk. 4 skl er 5 mrk., en Gaase for 1 mrk.,  
Svin. 2 hvide galt svin á 2 mrk. 12 skl er 5 mrk. 8 skl.,  
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Kaabber. 
En gl. kaabber kedel paa en span stoer er vegtig til penge 4 mrk., 
Sengeklæder i Drengesengen i wester seng, en gl. hvid ullen overdynne 1 mrk. 8 skl., en graae gl. 
ullen underdynne 1 mrk., en hvid gl. ullen underdynne 12 skl., en graae ullen pude uden lin vaar 8 
skl., I Øster seng. En sort ullen overdynne 2 mrk., en sort ranned ullen underdynne 1 mrk.,  
I Stuen. En spoelskaded benkedynne gl. og 3 alen lang 1 mrk. 8 skl., it nye wefved hiønde 1 mrk., it 
wefved hiønde 8 skl., it gl. syed hiønde 4 skl., it nyt syed hiønde med løit kalfskin under for 4 mrk.,     
en gl. wefved agedynne 2 mrk.,  
Boehave. 
En arbieds wogn med stier hammel tøm og seeler, og jern nagle 2 Sld.,  en gl. ploug med bøsse, og 
løbere, og it gl. skir for uden plougs hoved, og stert for 2 mrk. 8 skl., en forslitploug knif 1 mrk. 8 
skl., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., en gl. slæde med 2 smaa stier for 1 mrk., 2 aar med bihl paa á 1 
mrk er 2 mrk., 2 Høestier for 12 skl., en gl. huus stie for 8 skl.,  
I Øster huused, 
 en hand Qvern med huus og jern seil for 6 mrk., en kalke tønde 1 mrk., en gl. tiære tønde 8 skl., en 
stand tønde 12 skl., it gl. deigne trug med foed 1 mrk., en fyre planke 4 skl., en lin wef med tilbehør 
for 5 Sld.,  
Paa Lofted. 
En gl. straabonds tønde 4 skl., en dito 6 skl.,  en dito 8 skl., en gl. kiste uden laag 8 skl., i forstuen, 
en halftønde 8 skl., it tønde stome 2 skl., en brødde 1 mrk., en jern tyfve 4 skl.,  
I Stuen. 
It wraaeskab af eeg, med en laasfast dør for 4 mrk., it gl. fyre bord med gl. foed 1 mrk., it lidet fyre 
skrin med en haspe 1 mrk. 4 skl., 2 gl fyre planker i søndre lade 1 mrk., it gl. fyre bræ for 4 skl., it 
gl. lidet fyre bord 1 mrk., en jern gryde kraag 3 mrk., en gl. bon knif 8 skl., it nyt hug jern 8 skl., en 
gl. liden øpse for 6 skl., en nye seis med bom og ringe 3 mrk., den Rug som er saaed i efter først 
forleeden aar, angaf Enken at have væred halffierde skep gl. maal deraf er strøe korned sat for 3 
Sld. 2 mrk., hvis videre hauere, og biug, som Enken haver saaed, eller her efter kand saae beholder 
Enken til inde værende aars afgift for gaarden at besvare, og afclarere hvis Kongen Kirken Præsten, 
og de slige til kommer, og er berettiged Skifteforwalteren tilspurde samptlige, Enken med sin lauf 
wærge, og de andre arfvinger, og deris formyndere 3de gange, om de hafde meere at angifve til dette 
boes middel, hvor til de svarede, at de ej viste meere at angifve af løsøre, end angifved er, og 
forskrefved staar, untagen hvis som i denne 63 gaard kand være til bæste som ved slutningen 
formeldes, hvor ved saa dette skiftes registering  sluttis. 
Saa blef da boes middel sammen regned. Som andrager til penge  97 Sld. 2 mrk. 10 
skl.,  
Denne S:Mands Ifareklæder var af hiemmegiort wadmel. Og skin, og der for blef deeled imellem 
børnen, efter haanden at forslide, og de største, og eldste børn bekom deris andeel, tilfaldt deraf 
Anders Jensen som er udenlands tillige med sin broder Peder Jensen en sort wadmels kioel som 
broderen Per Jensen til sig annammed, og hand sin broder Anders Jensen deraf sin andeel at svare. 
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som 
følger. 
 
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor lod fordrer efter den afreigning 
som i bog claringen den 30 Marty 1700. er Passeret, bedrager til 1. may 1700. 11 Rd. 2 mrk. 14 skl., 
giør 17 Sld. 14 skl., udlagt en sort røgged Tyr for 4 Sld., en sort braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., 5 
Faar med sin afgrøde á 5 mrk er 6 Sld. 1 mrk., 4 gl. Gies med sin afgrøde 5 mrk., en Gaase 1 mrk., 
til ofvers 2 skl., :/:  
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Peder Rosman i Rønne fordred efter afregning penge 11 Sld., udlagt en blaked Koe, og en sort 
røgged Koe, hvor paa findes Peder Rosmans Qveg brende taxered for 11 Sld., :/: 
Karen S: Lars Ibsens i Rønne fordred for it les lyng 1 mrk., udlagt it nye wefved hiønde for 1 mrk., 
Hans Andersen Smid i Rønne fordred arbiedsløn 1 mrk. 4 skl., Enken og arfvingerne denne fordring 
benegted, og derfor henvist til lov og ret.:/: 
Lars Persen i Alminden fordred for øll 4 mrk. 4 skl., udlagt it nyt syed hiønde, med løet kalfskin 
under for 4 mrk., it gl. syed hiønde 4 skl., :/: 
Efter det skiftebref, ganged efter denne S: Mands første hustru Anna Nielsdaatter den 1. fefruary 
og 20 December 1683. tilkommer den S: Qvindis børn, og rester til efterskrefne af løsøre arf 
nemlig. 
Dend eldste søn Per Jensen tilkommer og rester 14 mrk. 6 skl., udlagt, it wraaeskab i stuen med 
en laas for 4 mrk., it Faar med sin afgrøde for 1 Sld. 1 mrk., en vedved agedynne 2 mrk., it hvidt 
galt svin 2 mrk. 12 skl., en bon knif 8 skl., ved skatten 2 skl., :/: 
Anders Jensen den anden søn tilkommerm og rester sin anpart arf efter bemelte si moder penge 
14 mrk. 6 skl., udlagt it mørk brun Horsføll i anded aar gl. for 14 mrk., en liden øpse 6 skl.,  
Den eldste daatter Karen Jensdaatters mand Jep Larsen nu vedstoed at have bekommed sin 
hustruis arfvepart, efter bemelte sin moder,  
Den  anden daatter Giertrud Jensdaatters mand Jørgen Andersen vedstoed nu paa skifted at 
have sin hustruis anpart bekommed, saa hand var fornøyet.:/: 
Den yngste daatter Anna Jensdaatter tilkommer, og rester sin andeel arfve efter formelte sin 
moder som er 7 mrk. 3 skl., der for nu udlagt, it Faar med sin afgrøde for 5 mrk., en sort ullen 
ofverdynne i Øster seng i drenge hused for 2 mrk., en fyre planke for 4 Skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart, eller begrafvelsis bekaastning, saa og i henseende til Enkens børn 
som nu er ringe af alder, blef hende der imod bevilged udlagt af boeds middel for 24 Sld., udlagt en 
blaae Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun Koe 4 Sld.1 mrk., it Faar med sin afgrøde for 5 mrk., en sort 
Hoppe for 8 Sld., en soed blised Hoppe 7 Sld., til ofvers 4 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 2 Sld., udlagt af en lysbrun Hoppe disse 2 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa sterfboen at forfatte dette skiftebref at 
skrive, og til bogs føre, de vedkommemde efter retning at meddeele, og slet papir, bevilged 15 mrk., 
udlagt af en lysbrun Hoppe disse 3 Sld., af it brunt Hestføll de 3 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af it brunt Hestføll 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., udlagt af it brunt Hestføll 
disse 4 mrk., :/: 
Herrits Capitainen Hans Jensen Bistrup møtte her paa Sterfboet, og annammed til sig, en hans 
Kongl: May: flintebøsse, med behørig Ammunition, 12 skud krud, og 3 Kugler, som denne S: Mand 
til Landværn af hammen til fore var over lefvered, og som denne S: Mand imod bemelte flinte 
bøssis annammelse, fra sig lefvered, en gl. Muqvete som den S: Mand self til hørte, saa lofved 
berørte Capitain, at hammenher efter blef beordred anrørte flint at imodtage, hand skal der imod 
giøre Sterfboet fornøyese, for anmelt Musqvet, efter øfrighedens sigelse, og got befindende . 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 70 Sld. 1 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 27 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Deraf tilkommer Moderen den halfvepart som er penge 13 Sld. 3 mrk. 4½ skl.,  
Den øfrige halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Mands fire sønner, og 6 døttre er deraf 
broderlaad 7 mrk. 14 skl. 4/7 d., og en søsterlaad penge 3 mrk. 15 skl., 2 1/7 d.,  
 
For Enkens anpart 13 Sld. 3 mrk. 4 skl., er udlagt, ved udfartens udlæg ofver blefven 4 mrk., af it 
brun Hestføll 2 mrk., en æld gl. blak brun Hest for 2 mrk., it hvidt galt svin for 2 mrk. 12 skl., en gl. 
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Kaabber kedel er vegtig til penge 4 mrk., en mørk brun Hoppe 6 mrk., en wogn med stier hammel, 
tøm, og halseeler, og jern nagle for 8 mrk., en ploug med forde tilhørig 2 mrk. 8 skl., en slit ploug 
knif for 1 mrk. 8 skl., 2 harrer á 8 skl er 1 mrk., en gl. slee med stier for 1 mrk., it aar med bihl for 2 
mrk., en lin wef med behør taxered for 5 Sld., deraf til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 
Dend  eldste søn Peder Jensen tilkommer 7 mrk. 14 skl.,  udlagt der for en hand qvern med huus, 
og jern seil for 6 mrk., en kalke tønde for 1 mrk., en stand tønde 12 skl., en tønde stomme 2 skl., :/: 
Dend anden søn Anders Jensen, og den yngste søn Olluf Jensen som fader broderen Jørgen 
Pedersen er wærge for tilkommer 15 mrk. 12 skl., der for udlagt half fierde skeppe Rug som er 
saaed for 14 mrk., it gl. lided fyre bord for 1 mrk., en hvid gl. ullen underdynne i wester seng i 
drenge huused for 12 skl., :/: 
Dend 3 søn Niels Jensen som Esper Persen i Westermarie sogn er wærge for tilkommer 7 mrk. 14 
skl., der for udlagt af en lysbrun Hoppe at have disse 7 mrk. 14 skl., :/: 
Den eldste daatter Karne  Jep Larsens tilkommer 3 mrk. 15 skl., udlagt i wester seng i 
drengehused en hvid ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en graae ullen pude uden lin waar for 8 skl., 
i øster seng, en sort ranned ullen underdynne 1 mrk., til overs 1 skl.,:/: 
Den anden daatter Giertrud  Jørgen Anders tilkommer 3 mrk. 15 skl., udlagt i stuen, en gl. 
spoel skaded benkedynne 3 alen lang for 1 mrk. 8 skl., 2 høe stier 12 skl., en huus stie 8 skl., en 
brødde 1 mrk., it gl. fyre bræ 4 skl., til overs 1 skl.,  
Den 3 daatter Anna Jens daatter som broderen Peder Jensen er wærge for tilkommer 3 mrk. 15 
skl., udlagt derfor, en tiære tønde for 8 skl., en nye græs seis med bom og ringe 3 mrk., it nyt 
hugjern for 8 skl., til overs 1 skl., :/: 
Dend 4 daatter Boehl Jensdaatter tilkommer 3 mrk. 15 skl., udlagt en gryde kraag af jern for 3 
mrk., it deigne trug 1 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Den 5 daatter Kirstene Jensdaatter tilkommer 3 mrk. 15 skl., og udlagt it wefved hiønde for 8 
skl., en straabonds tønde paa lofted 4 skl., en dito 6 skl., i forstuen, en half tønde 8 skl., it fyre bord i 
stuen 1 mrk., 2 gl. fyre planker i søndre lade 1 mrk., af en lys brun Hoppe 2 skl., hos søsteren Boehl 
1 skl., hos Giertrud 1 skl., hos Anna 1 skl., :/: 
Den yngste daatter Giertrud tilkommer 3 mrk. 15 skl., udlagt en straabonds tønde paa lofted 8 skl., 
en kiste uden laag 8 skl., en jern tyfve 4 skl., en førre skrin med en haspe 1 mrk. 4 skl., ved 
moderens tilovers som her er udlagt 1 mrk. 8 skl., til overs 1 skl., :/: 
Denne 63 gaard angaaende findes derom en tolf mænds forretning, datered den 6 December 1683. 
I Hvilken findes indført denne 63 gaard at være taxered for 68 Sld. 3 mrk. 8 skl., heraf tilkommer 
denne S: Mand, og nu Sterfboet først for S: Niels Børgesens begrafvelse som er got giort 3 Sld. 2 
skl., for Samfrender holded got giort ham 6 Sld., og videre som denne S: Mand Jens Pedersen til 
Hans Madsen nu boende i Nykier sogn, som en deel af sine med arfvinger haver udløst, af den 
andeel S: Giertrud Olluf Koefoeds børn, efter berørte forretning til kom i bemelte 63 gaard, saa og 
hafver denne S: Mand udløst. Og betalt Mons Koefoed, saa vel for sin egen anpart, som for sæded i 
anmelte forretning er tilkiendt, efter derom Qviteringens indhold af 9 February 1695. Saa at ej rester 
videre paa obenskrefne 63 gaards indfrielse, end til Hans Madsen nu boende i Nykier sogn. 10 Sld. 
1 mrk. 1 skl., Som derudi blifver bestaaende til de betalt vorder, saa vel som og hvis de nu lefvende, 
og de resterende Sahl: Jens Pedersens med sin for ham afdøde hustru Anna Nielsdaatter 
auflede 2 sønner og 1 daatter nemlig en broderlaad 6 Sld. 2 mrk. 3 skl., og søsteren Anna 
Jensdaatters laad efter som de eldste døttre Karne  Jep Lars, og Giertrud  Jørgen Anders, 
haver bekommed med deris andeel som bemelte deris mænd nu vedstoed 13 mrk. 1½ skl., i forde 63 
gaard har bestaaende, blifver saa beholden udi forskrefne 63 gaard. Enken og samptlig børnen til 
deeling penge 42 Sld. 5½ skl., hvor af Enken tilkommer den halfvepart som er 21 Sld. 2½ skl., den 
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anden halfvepart deelis Imellem forskrefne samptlige denne S: Mands 2de kuhl børn, som er 4 
sønner og 6 døttre, er deraf en broderlaad penge 3 Sld., og en søsterlaad er 6 mrk., videre hafde 
sambtlig arfvingerne ike at angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor for vi dette skifte saa 
leedis hermed haver slutted, efter som arfvingerne her med hvis forretted er vare veltilfreds, og 
benøyet, hvilked til bekræftelse at som forskrefved staar i allemaader Passeret er, under vore hender 
og signeter Actum Anno Die Loco Ut Suora. Paa Høy Edle og Welbaarne Obersten 
Commendant og Amptmans weigne       Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Per P:J: Jensen. Jørgen J:A:S: Andersen. Esper E:P: Persen.  
 Jørgen Nielsen. Arist Ibsen. 
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Anno 1700 Den 6 May, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Smapt 
Schifte, og Liqvidation efter  Sahl: Morten Jensen, som boede og døde, paa den 34 Jord 
Eiendoms gaard, beliggende udi Olskier sogn, Imellem denne Sahl: Mands efterlefvende fuld 
sødsken, og half sødsken, nemlig  
 
En fuld broder Mogens Jensen boende i bemelte Olskier sogn.  Og sin egen wærge. 
2 fulde søstre, hvoraf 
Den eldste fuld søster er Mette Jensdaatter i ekteskab med Niels Larsen boende i Røe sogn. 
som møtte paa sin hustruis wegne at svare. 
Dend anden fulde søster Bendte Jensdaatter i Egteskab med Hans Ibsen i bemelte Røe sogn. 
som møtte paa berørte sin hustruis wegne at svare. 
Saa og var en half søster navnlig Margreta Jensdaatter som for ungefehr 14 aar siden, ved 
døden er afgangen, og efter hende nu igien lefver, en søn og 2 døttre, hvoraf. 
 Sønnen er Anders Larsen i Olsker sogn sin egen wærge. 

Den eldste daatter er Boehl Larsdaatter i egteskab med Niels Nielsen skrædder 
i løssebek. 
Den anden daatter Bendte Larsdaatter i egteskab med Lars Monsen i Rydskier 
sogn. Som paa berørte sin hustris weigne møtte at svare. 

 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmelded Anders 
Laursen og Morten Dederiksen ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, 
nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun stierned Hest gilling for 12 Sld., en røe  soeded Hest gilling for 10 Sld., en sort stierned 
Hest gilling for 8 Sld., en røe blised Hoppe for 8 Sld., en sort Hoppe for 7 Sld.,  
Qveg. 
En sort belted Koe for 6 Sld. En sort Koe for 6 Sld. 1 mrk., en brun belted Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort 
røgged Koe for 5 Sld., en røe hielmed Koe 6 Sld. 1 mrk., en røe braaged Koe for 6 Sld. 1 mrk., en 
brun hielmed Koe for 6 Sld., it graae braaged Qvigenød for 10 mrk., it sort studnød for 10 mrk., it 
røe braaged studnød 10 mrk., en røe belted Tyrkalf for 5 mrk., en dito 4 mrk., en røe braaged 
Qvigekalf for 3 mrk.,  
Svin. en graae belted Soe for 3 mrk., en sort hofded Soe med 2 spede grise for 3 mrk., en brun 
hofded Soe med 4 spede grise 3 mrk. 4 skl., en graae belted galt for 5 mrk., en hvid ung galt 2 mrk. 
8 skl., it hvidt brun hofded Soe 2 mrk.,  
Faar og Lam. 20 støker Faar á 3 mrk er 15 Sld., 30 Lam á 1 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 4 fior Lam som 
hos fra sig kast afgerden, og 2 wehre á 2 mrk. 8 skl., er 15 mrk.,  
Kaabber. 
En kaabber kedel paa en stoer spans stoerlighed er vegtig til 3 Sld., en liden gl. kaabber kedel er 
vegtig til penge 2 mrk. 4 skl., en mæssing kedel for 7 mrk.,  
Jern Warre. 
En jern gryde kraag for 2 mrk. 8 skl., it støke stav jern vegtig it lispund sat for 3 mrk., it støke stang 
jern er vegtig ½ lispund for 1 mrk. 8 skl., it fie kantted støke jern vegtig ½ lispund 1 mrk. 8 skl., 
smaal jern som Hestesko juhl ringer vegtig ½ lispund for 1 mrk. 8 skl., en ploug med juhl bøsse 
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løbere, og ringe 8 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en leer hake 8 skl., en dømlinge nair 8 skl., en 
lunstøke naur 6 skl., en gl. stoer naur 6 skl., 2 huug jern á 4 skl er 8 skl., en liden æpse 1 mrk., en 
dito 10 skl., en wogn med it fremmed wogn ree, item Sterfboet tilhørrer, it par smaa stier for 6 mrk., 
en slee med træ videre 2 mrk., en harre 1 mrk. 4 skl., en dito 12 skl., en stand tønde for 20 skl., 2 gl. 
straa bonds tønder 8 skl., 6 nye finne spanner á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., en nye otting med 2 bonne 8 
skl., en øll leiel af eeg for 12 skl., en liden laagbøtte 4 skl., en stoer gl. laage bøtte for 4 skl., 2 st 
bøtter á 4 skl er 8 skl., 2 strippe bøtter á 2 skl er 4 skl., it deigne trug 1 mrk., en liden kierne 12 skl., 
it grynne sold 12 skl., en segt for 1 mrk. 4 skl., en smør ballig 8 skl.,  en hand qvern med huus, og 
jern seiel for 9 mrk., en straabonds tønde 8 skl.,  3 gl. dito 12 skl., 2 kitte 6 skl., en gl. stoer kierne 6 
skl., 3 gl. tønder á 4 skl er 12 skl., en finne span 6 skl., en høy smør bøtte 6 skl., en gl. finne span 4 
skl., en seis med bom og ringe 2 mrk., en seis uden bom 4 skl., it drette reeb for 1 mrk., en cabel 
høe wefvel 1 mrk. 8 skl., it tver reeb 8 skl., it halseele reeb 2 skl., en seele wefved behør 6 skl., en 
gl. kiste uden laag af fyre 1 mrk., en gl. sadel 1 mrk., it Hestetør af haar for 1 mrk., it foed træ med 
jern paa 2 skl., 20 juhl egger og huggen for 1 mrk., en gl. jerned hammel stok med en svingle 4 skl., 
2½ trave lang halm á 1 mrk er 2 mrk. 8 skl., en rifve for 4 skl., it gl. tør af haar med it lided jern 
leggen udi for 2 skl., en liden brøde 6 skl., en dito 4 skl., it egebræ for 8 skl., it bræ med 4er ben udi 
i gaarden 8 skl., 2 wogn bræder it i gaarden, og it i Sterfhused á 4 skl er 8 skl., en blokefbøg for 4 
skl., en træ brake hammel med cabel hammel reeb og seeler 1 mrk., en træ brake hammel med haar 
seeler, og hammel reeb af cabel for 12 skl., en gl. dito for 6 skl., 2 høe stier 14 skl., it egebræ i øster 
cammer for en seng staaende for 8 skl., it hakebræ 4 skl., it asketræ i gaarden 10 skl.,  
I Steerhuused. 
3 siy bøtter, 2 af eeg, og en af fyre for 10 skl., en laage bøtte 4 skl., 2 stripper á 2 skl er 4 skl.,  
I Krobhused.  
En salte ballig for 12 skl., 2 fyre bøtter á 4 skl er 8 skl., en liden bøtte 2 skl., en øll half tønde for 12 
skl., en laasfast fyrre kiste for 5 mrk. 8 skl., en gl. halftønde for 4 skl., it laasfast skrin af fyrre for 3 
mrk., it fyrre bræ for 6 skl.,  
Sengklæder. 
En linnen sengedynne 6 mrk., en ullen ranned dito 4 mrk., it sengklæde 2 mrk., it blaargarns lagen 1 
mrk. 4 skl., it dito 1 mrk. 4 skl., it gl. dito 8 skl., en sort ranned ullen hofdynne 1 mrk. 4 skl., en 
linnen hoved dynne 1 mrk., en linnen under dynne 6 mrk., 2 puder med lin vor paa 2 mrk. 8 skl., er 
5 mrk., en koppe bord dug 3 mrk., en dito 2 mrk., en kaape bord dug 3 mrk. 8 skl., en liden kurf dug 
8 skl., it blaar garns lagen 20 skl., it gl. flossed seng klæde 3 mrk., endnu en linnen sengedynne 6 
mrk., it hør garns lagen 6 mrk., 2 puder med lin vor 8 skl., it nye wefved sengklæde 8 mrk., 2 blaar 
garns lagen 5 mrk., en barked seieldugs hofdynne 1 mrk., en linnen hofdynne 2 mrk. 8 skl., en 
gl.linnen hofved dynne 1 mrk., en gl. linnen overdynne 5 mrk., en linnen underdynne for 9 mrk., 
Benkeklæder. 
En tryggeskefted gl. benkedynne 3½ alen lang for 3 mrk., en stekere benkedynne 2 mrk. 8 skl., en 
agedynne af grøn bon for 3 mrk. 8 skl., en nye wefved agedynne paa guhl bon for 2 mrk., en syed 
agedynne paa røed bon 1 mrk., en tryggeskefted benkedynne 6 alen lang for 2 Sld., it syed hiønde 
vor 2 mrk., it pude vor 1 mrk., en sort fifskaftes kioel med grøn wadmels under foer for 3 Sld., en 
graae wadmels kioel med adtskeelig under foer for 5 mrk., it par sorte wadmels bopser for 12 skl., 
en hørgarns skiorte for 3 mrk., en gl. blaargarns skiorte for 1 mrk. 4 skl., 7 alen sort wadmels á 1 
mrk er 7 mrk., it bord af fyre og eeg med lugt foed og laas for 4 mrk., en kistebenk i stuen med 2 
rum udi for 8 mrk., en gl. kiste uden laas for 1 mrk. 8 skl., it barked kalfskin for 1 mrk., it barked 
Lamskin 4 skl., nogle lær stomper for 8 skl., 2 tønder Biug vogtkorn á 9 mrk ., efter Jordebogs 
taxten sat er 4 Sld. 2 mrk., 2 tønder Haure á 5 mrk er 10 mrk., en sek med en skeppe Rug udi for 4 
mrk., ½ tønde Rug i toe tønder sat for 2 Sld. 2 mrk., en tønde Rug som er saaed, der af er strøe 
korned sat for 5 Sld., 9 tønder Haure som er saaed, deraf er strøe kornet sat for tønden 5 mrk er 11 
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Sld. 1 mrk., 3 gl. Gies med sin afgrøde á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., en ung Gaas og en Gaase á 1 
mrk er 2 mrk., en qvigehud som ligger i kalk 3 mrk., it kalfskin i kalk 1 mrk., 3 seke á 8 skl er 1 
mrk. 8 skl.,  
Tilstaaende Gield udi en handskrift udgifved af Anders Olsen, med forsikring udi en deel agre 
liggende til den 20 gaard i Olskier sogn, som er datered den 24 marty A: 1680. til S: Jens 
Mortensen ibiden, og efter ham den 17 November 1681. paa skifted ligned imellem den S: Mands 
arfvinger, hvor udi denne S: Mand Mortten Jensen haver arfved paa sin egen andeel, som nu 
arfvingerne angaf penge 4 Sld. 2 mrk.,  
Lars Wefver i bemelte Olskier sogn er skyldig her til boet efter egen vedgaaelse penge 3 mrk., 
samptlig arfvingerne blef nu indbiurdis foreenit at denne 34 gaard, som dette Sterfboe fri tilhør, 
skulle dem indbiurdid imellem ansettis, og til boets middel anføris for penge 100 Sld., Og denne S: 
Mands broder Mogens Jensen berørte gaard at antage, sin andeel her efter at nyde, og de andre 
arfvinger, deraf, at svare Proqvota, hvor efter Mogens Jensen, og hans hustru, børn, og arfvinger 
skal nyde bruge, og beholde berørte 34 gaard i Olskier sogn tilævendelig eiendom, hvor paa 
samptlige arfvingerne gaf hinanden haand, og magt til Mogens Jensen og der paa antager Mogens 
Jensen forestaaende 1700 aars skat Landgielde, tiende, og rettighed at svare, og betale efter loven 
ogKongepaabud. 
Summa andrager saleedis forskrefne Sterfboets løsøre middel tillige med forskrefne 
34 gaard i Olskier sogn til penge 330 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Her imod blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er der 
til giort udlæg som følger. 
Kongl: May: Ambyskrifver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor fordrer efter den i bog claringen 
den 18 Marty 1700. under Welb: Hr: Ambtmandens, saa og Hr: Ambtskrifver haand denne S: Carl 
med deelte efterretning 14 Rd. 3 mrk. 8 skl., som rester for A: 1698. og 1699. bestaaende i følgende 
Species, nemlig for A: 1698. 3½ fiering smør en tønde 1. skep 2 fierngi ot ½p biug 1 Rd. 5 mrk. 2½ 
skl., en tønde laane Biug 9 mrk., en gaas. 2 høns 1 mrk. 12 skl., 5 les ved 5 mrk. 10 skl., Jordebogs 
penge 5 mrk. 7 skl., 2 les høe 2 Rd., ægte og knegte penge 2 Rd. 1 mrk. 11 skl., Smør træ penge 12 
skl.,  er 9 Rd. 5 mrk. 13 skl., omkostning 1 mrk., der paa betalt ved Peder Mikelsen 4 Rd., rester 6 
Rd. 13 skl., for A: 1699. 6 pund 1½ smør 2 mrk. 10 skl., 1 tønde 1 skep 2 fiering ½ pot Biug Rd. 5 
mrk. 2½ skl., 1 tønde 3 skep 4 Rd., 2 potter Haure 5 mrk.14 skl., de andre Species 6 Rd. 3 mrk. 4 
skl., er 9 Rd. 4 mrk. 14½ skl., er 15 Rd. 5 mrk. 12 skl., der paa betalt i bog claringen 1 Rd. 2 mrk. 4 
skl., rester 14 Rd. 3 mrk. 10 skl., svare da for berørte 21 Sld. 3 mrk. 8 skl., en røe hielmed Koe for 6 
¼ Sld., en røe braaged Koe for 6 Sld. 1 mrk., en kaabber kedel paa en stoer span for 3 Sld., 6 Faar á 
3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 6 Lam á 1 mrk er 6 mrk., it fir kantted støke jern vog ½ lispund 1 mrk. 8 
skl.,    Mortten Jensen i Rønne fordred efter sin sedel penge 5 mrk. 10 skl., udlagt, en linnen 
sengedynne i Krobhused for 6 mrk., til overs 6 skl., :/: 
Bertel Ottesen Skomager boende i Rønne fordred for 2 tønder Haure som hand haver til denne Sahl: 
Mand betalt penge 10 mrk., udlagt 2 tønder Haure á 5 mrk er 10 mrk., :/: 
Jens Hansen Constabel boende i Rønne fordred som rester paa en kaarde penge 14 skl., udlagt it 
barked kalfskin for 1 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Giert Jacobsen von Kempe farver boende i Rønne fordrer efter sin sedel som arfvingerne vedgik 
penge 7 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en sort belted Koe for 6 Sld. 1 mrk., af en tryggeskrfted 
benkedynne at have de 4 mrk., it drette reeb for 1 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Johan Basilius Tobakspinder boende i Rønne fordred efter sin sedel, og afregning penge 10 mrk. 8 
skl., udlagt it graae braaged Qvigenød for 10 mrk., 2 nye finne spanne for 12 skl., til overs 4 skl., :/: 
Anders Jacobsen i rønne lod fordre efter afregning 5 mrk. 8 skl., udlagt en graae belted Soe for 3 
mrk., en nye wefved agedynne paa guhl bon 2 mrk., 2 fyre bøtter i krobhused 8 skl., :/: 
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Wefst Pedersen i Olskier sogn fordred som vedgikes penge 2 mrk. 8 skl., udlagt en hvid ung galt 2 
mrk. 8 skl., :/: 
Laurs Monsen i Rydskier sogn fordred som vedgikes penge 2 Sld., udlagt hos Lars Wefver i Olskier 
sogn 3 mrk., en jerned hammel stoek med en svingel 4 skl., en rifve 4 skl.,  2 lin brader 10 skl., it 
bræ med 4 been i gaarden 8 skl., en blak af bøg for 4 skl., en gl. hammel 6 skl., it hakebræ 4 skl., en 
laage bøtte 4 skl., 2 andre smaa bøtter 4 skl., en gl. halftønde 4 skl., it fyre bræ 6 skl., it gl. 
blaargarns lagen 8 skl., it barked Lam skin 4 skl., hos Johan Bastilius udlæg 4 skl., hos Morten 
Hansen i Olskier sogn 4 skl., hos Mag Søfren 2 skl., :/: 
Jens Isaksen i Teign i Olskier sogn fordred for lin frøe, og fisk 2 mrk. 8 skl., udlagt en staked 
tryggeskafted benkedynne i stuen for 2 mrk. 8 skl., :/: 
Boehl Niels Skræders i Løssebek i Allinge fordred tienesteløn som arfvingerne vedgik for ir sort 
wadmels skiørt 7 mrk., og penge løn 6 mrk., er 3 Sld. 1 mrk., udlagt 7 alen sort wadmels for 7 mrk., 
af en sort røgged Koe 2 mrk. 14 skl., it laasfast fyre skrin i Krobhused for 3 mrk., en strøppe 2 skl.,  
Herrits fougden Eskild Nielsen fordred indførsels penge 1 mrk. 4 skl., udlagt i krobhused, en salte 
ballig for 12 skl., 2 hug jern for 8 skl., :/: 
Mons Nielsen Sort i Olskier sogn fordred arbiedsløn 1 mrk. 8 skl., udlagt en liden øpse 10 skl., en 
gl. stoer naur for 6 skl., en tønde i Steerhused for 8 skl., :/: 
Anna Morttensdaatter fordred for sin umage som vedgikes 2 mrk., udlagt ir syed hiøndes vor 2 
mrk., :/:  Jacob Madsen i Allinge fordred som vedgikes 13 mrk. 8 skl., udlagt 3 Faar á 3 mrk er 9 
mrk., 3 Lam á 1 mrk er 3 mrk., 4 finne spanne 1 mrk. 8 skl., :/:  
Niels Larsen i Røe sogn fordred som vedgikes laante penge 22 Sld. 3 mrk. 1o skl.,  hvor for er 
udlagt, en brun stierned Hest gilling for 12 Sld., it nye wefved sengklæde 2 Sld., en linnen 
underdynne i stuen 9 mrk., it sort studnød 10 mrk., en sort hofded Soe med 2 spede grise for 3 mrk., 
en agedynne af grøn bon 3 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen i nstuen for 2 mrk. 8 skl., en linnen 
hofdynne 1 mrk., en pude med lin vor for 2 mrk. 8 skl., en koppe bord dug for 3 mrk. 8 skl., 3 sy 
bøtter, 2 af eeg og en af fyr for 10 skl., :/: 
Nok fordred 8 skl., og udlagt hos Sidsele Jacob Ibs udleg de 8 skl.,:/: 
Diderik Morttensen fordred tienesteløn som blef ham sted penge 2 Sld., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 
mrk., 2 Lam 2 mrk., :/: 
Hans Ibsen i Røe sogn fordred som vedgikis penge 5 mrk., udlagt it Faar og 2 Lam for 5 mrk., :/: 
Mons Jensen i Olskier sogn tillige med sin hustru for deris umage, og opwartning her i boet 
imidlertiid denne Sahl: mand er bleven begraven, og i andre maader da hand var svag, bevilgis 6 
Sld., udlagt en tønde Rug som er saaed for 5 Sld., en tønde Haure af  som er saaed sat for 5 mrk., til 
overs 1 mrk., :/: 
Sidsele Jacob Ibsens i Allinge fordred som vedgikes 9 mrk., nok for en skeppe homle 2 mrk., udlagt 
en linnen underdynne udi Krobhused for 6 mrk., en linnen hofved dynne 1 mrk., en linnen hofdynne 
i stuen 2 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen i stuen 2 mrk. 8 skl., til overs 1 mrk., :/: 
Kirke wærgen Anders Larsen i Olskier sogn fordred Klokeringens penge 1 mrk., udlagt af en røe 
belted Tyr kalf 1 mrk., :/: 
Hans Hansen i Olskier sogn fordred som vedgiks laante penge 9 mrk., udlagt en kiste benk med 2 
rum i stuen 2 Sld., en trave lang halm for 1 mrk., :/:  
Mortten Hansen i Olskier sogn fordred som vedgikes 9 mrk. 8 skl., udlagt en graae wadmels kioel 
medadtskillige foer under for 5 mrk., it par sorte wadmels bopser 12 skl., en kiste uden laag paa 
lofted 1 mrk., en brake hammel med cabel hammel reeb og seeler for 1 mrk., 2 wogn bræder 8 skl., 
2 Høestier  14 skl., it aske træ o gaarden for 10 skl., til overs 4 skl., :/: 
Hans Mortensen fordred tienesteløn penge 1 mrk., for en hat 3 mrk., er 4 mrk., udlagt it hvidt brun 
hofved Soesvin for 1 mrk., 1½ trave lang halm for 1 mrk. 8 skl., it ege bræ 8 skl., :/: 

bornholmerting.dk 120



 5

Sognedeignen Christen Christensen fordred en paaske rettighed, her imod beretted arfvingerne at 
deignen har bekommed 4er brød, og ej videre, Margreta Hansdaatter er bevilged af samptlig 
arfvingerne tiensteløn 5 mrk., udlagt it Faar og 2 Lam for 5 mrk., :/: 
Karne Hansdaatter som Mogens Olsen i Hollegaarden i Olskier sogn, nu paatog sig at wærge for, 
blef af samptlige arfvingerne nutil tieneste løn for den tiid hun denne S: Carl Morten Jensen haver 
tient, bevilged udlæg her af boet for 10 Sld., og somdenne S: Carl Morten Jensen kort tiid før sin 
dødhar indladet sig til egteskabs trolofvelse med bemelte Karne Hansdaatter, saa bevilgede 
samptlige arfvingerne at Karne Hansdaatter skal nyde til bevilgning her af boet en sort Koe som er 
taxered for 6 Sld. 1 mrk., Item 2 Faar og hvidt Faar 2 Lam er 10 mrk., og videre blef Karen 
Hansdaatter bevilged efter skrefne, en linnen sengedynne i Krobhused for 6 mrk., it sengeklæde for 
2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., i stuen en pude med vor 4 mrk., en barkedsilke dugs 
hofved dunne for 1 mrk., hvilken bevilgning saaleedis i registeringen er afdragen somandrager til 
penge 12 Sld. 1 mrk. 4 skl., og for de 10 Sld., løn er hende udlagt en røe blised Hoppe for 8 Sld., en 
pude med lin vor i stuen 4 mrk., it Faar og it Lam for 4 mrk., :/: 
Peder Madsen i Olskier sogn fordred for klæded over liged til leje 2 mrk., udlagt en træ brake 
hammel haar seeler, og cabel hammel reeb for 12 skl., en øll half tønde 12 skl., it ege bræ i øster 
cammer for en seng staaende for 8 skl., :/: 
Sogne Præsten Mads Søfren Skade fordred som rester af hans tiende 3 mrk. 12 skl., udlagt en 
røebraaged Qvigekalf for 3 mrk., en dømlinge naur for 8 skl., en lunstøke naur 6 skl., til overs 2 
skl., :/: 
Mons Jensen Fordred for udlagte penge til 12 potter drike, og for en half pot vin, opdrager til penge 
2 mrk., udlagt ved forige udlæg 1 mrk., en syed agedynne paa røed bon for 1 mrk., :/: 
Jens Nielsen fordred tienesteløn 4 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., it Lam for 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen bevilged udlæg for 4 Sld., der for 4 fior Lam á 2 mrk 8 
skl., er 10 mrk., en brun fofved Soe med 4 spede grise for 3 mrk. 4 skl., 3 gl. seke á 8 skl er 1 mrk. 8 
skl., it blaargarns lagen i Krobhused for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Skifteskrifveren for denne forretning paa Sterfboet at forfatte skiftebrefved at skrifve, og til bogs 
føre, de vedkommende deraf efterretning at meddeele, og sletpapir til skifted fornødenhed self at 
kiøbe  med reisen 6 Sld., udlagt en hand qvern med huus for 9 mrk., it brue garns lagen 6 mrk., en 
skep Rug med en gl. sek 4 mrk., lided lær stompe 8 skl., af en tryggeskelted benkedynne 4 mrk., 
ved Giert Farfvers udlæg 8 skl., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt 2 wehr á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., it lam 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 3 mrk er 6 mrk., udlagt til Anders Larsen en 
røe belted Tyrkalf for 4 mrk., til overs 1 mrk., Morten Dideriksen udlagt it støke jern stav vog it 
lispund sat for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gielg og Prætensioner til penge 128 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og er til deeling penge 201 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Som deelis imellem forskrefne denne Sahl: Carls arfvinger, og her efter her efter formeldis, og efter 
som dagen nu forløben. Saa sluttis denne forretning med huus her nu forskrefved staar efter som 
arfvingerne samptlige, efter skifteforwalterens paa fordring, ike hafde meere til dette boes middel at 
angive, ike heller angaf sig fleere med videre Gields fordringer, og var samptlig arfvingerne tillige 
med Mogens Olsen paa Karne Hansdaatters weigne vel foreened tilfreds med den bevilgning, som 
hende før her indført, er bevilged. Saa at ingen anke paa entten af siderne hafves, eller vel Kiære i 
nogen maader, allerniste at en hver arfving her efter sin anpart saa vel afløsøre som Jordepenge af 
forberørte 34 gaard i Olskier sogn. tillæggis efter anmelte udreggning, hvilked til stadfæstelse under 
vore hender, og signeter Actum Anno Dei Et Loco Ut Supra   Hans Jensen  
Henrik Brugman.  Mons M:J:S: Jensen.  Niels N:L:S: Larsen.  
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Hans H:I:S: Ibsen. Niels N:N: Nielsen. Anders A:L:S: Larsen. 
Lars L:M:S: Monsen. Mons M:O:S: Olsen.         Anders A:L:S: Larsen. 
Morten M:D:S: Dideriksen. 
 
 
Saa er da nest paafølgende den 8 May berørte aar 1700. 
Forskrefne Summa 201 Sld. 2 mrk. 6 skl., deelt, som deelis imellem en fuld broder, 2 fulde søstre 
og en half søster, hvor af broderen tilkommer 89 Sld. 2 mrk. 6 2/9 skl., en fuld søstre laad er 44 Sld. 
3 mrk. 3 1/9 skl., Og half søsterens laad er penge 22 Sld. 1 mrk. 9 5/9 skl.,  
For broderen Mons Jensens anpart som er 89 Sld. 2 mrk. 6 skl., er udlagt af for berørte 34 gaard i 
Olskier sogn efter den taxt arfvingerne self indbiurdes der paa  sat haver tilkommer broderen paa sin 
andeel 44 Sld. 1 mrk. 12 skl., videre er ham tillagt af løsøre  en sort stierned Hest gilling 8 Sld., it 
røe braaged studenød 10 mrk., 8 tønder Haure som er saaed tønden sat for 5 mrk er 10 Sld., ½ tønde 
Rug i 2 tønder for 10 mrk., 2 tønder Biug vogt korn á 9 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en sort fifskaftes kioel 
for 3 Sld., en pude med lin vor paa i Krobhused for 2 mrk. 8 skl., it Faar og 3 Lam for 6 mrk., en 
liden gl. kaabber kedel for 1 mrk. 4 skl., it half lispund smaat jern Hestsko juhl. Og deslige for 1 
mrk. 8 skl., it aar med bihl for 1 mrk., en leer hake 8 skl., en jern gryde kraag 2 mrk. 8 skl., en slee 
med træ vidier 2 mrk., en harre 1 mrk. 4 skl., en dito 12 skl., i Spis Cammered, en stand tønde 1 
mrk. 4 skl., 2 straabonds tønder 8 skl., en nye otting med 2 bonne 8 skl., en øll leiel af eeg 12 skl., 
en liden laag bøtte 4 skl., en stoer gl. laag bøtte 4 skl., 2 sy bøtter á 4 skl er 8 skl., 2 strippe bøtter 4 
skl., it deigne trug 1 mrk., en liden kierne 12 skl., it gryne sold 12 skl., en segt 1 mrk. 4 skl., en 
smør ballig 8 skl., i krobhused en ranned ullen sengedynne 4 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 
skl., en sort ranned ullen dynne 1 mrk. 4 skl., en koppe bord dug 2 mrk., it flosed sengklæde ellerlig 
3 mrk., en hørgarns skiorte 3 mrk., en blaargarns skiorte 20 skl., en qvigehud som ligger i kalk for 3 
mrk., it kalfskin i kalk 1 mrk., it linnen pude vor for 1 mrk., af Anders Olsen paa 20 gaards i Olskier 
sogn Obligation at have 9 mrk., hos Jens Hansen Constabels udlæg at have 2 skl., :/: 
Dend eldste fuld søster Mette  Niels Larsens tilkommer 44 Sld. 3 mrk. 3 skl., hvor for hende er 
tillagt af den 34 gaard i Olskier sogn efter den taxt der paa imellem dem self indbiurdis sat er, at 
have 22 Sld. 14 skl., en brun belted Koe for 5 Sld. 2 mrk., it Faar og 3 Lam 6 mrk., en graae belted 
galt for 5 mrk., en mæssing kedel for 7 mrk., en laasfast fyre kiste for 5 mrk. 8 skl., it bord af fyre, 
og eeg med lugt foed, og laas for 1 Sld., en kabel høe wefvel for 1 mrk. 8 skl., 2 kitte 6 skl., en gl. 
stoer kierne 6 skl., Præsten lefted, 3 tønder á 4 skl er 12 skl., en finne span 6 skl., en høy smør bøtte 
6 skl., en gl. finne span 4 skl., en seis med bom og ringe 2 mrk., en gl. sies uden bom for 4 skl., it 
tver reeb 8 skl., it halseele reeb 2 skl., en seele wefved behør 6 skl., it heste tør af haar for 1 mrk., it 
foed træ med jern paa for 2 skl., en gl. linnen ofverdynne  i stuen 5 mrk., hos Anders Olsen i Olskier 
sogn med forsikring i den 20 gaards eiendom ibiden. At have 4 mrk. 8 skl., en røe belted Tyrkalf for 
5 mrk., en kaape bord dug for 3 mrk., en tryggeskefted gl. benkedynne 3½ lang for 3 mrk., hos 
Sidzele Jacob Ibs udleg de 8 skl., it støke stang jern  ½ lispund sat for 1 mrk. 8 skl., 3 gl. Gies med 
afgrøden for 4 mrk. 8 skl., en ung Gaas og Gaasen 2 mrk., en kurf dug 8 skl., en gl. kiste uden laas i 
stuen 1 mrk. 8 skl., 20 juhl eger for 1 mrk., ved Mortten Jens i Rønne hans udleg 6 skl., hos Hans 
Ibs. Udleg 1 skl., :/: 
Dend yngste fuld søster Bendte  Hans Ibsens tilkommer paa sin laad 44 Sld. 3 mrk. 3 skl., hvor 
for hende er udlagt af den 34 gaard i Olskier sogn efter den taxt der paa imellem dem self indbiurdis 
sat er, at have 22 Sld. 14 skl.,en røe soeded Hest gilling for 10 Sld., en brun hielmed Koe for 6 Sld., 
en ploug med behør 2 Sld., en wogn med it fremmed wogn ree, item Sterfboet tilhørende 2 smaa 
stier er sat for 6 mrk., en liden øpse 1 mrk., hos Anders Ollufsen i Olskier sogn med forsikring i den 
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20 gaard ibiden at have 4½ mrk., it Faar og 2 Lam 5 mrk., en gl. sadel 1 mrk., i Steerhuused 3 
tønder 12 skl., it lided tør af haar med it lidet jern lægen udi 2 skl., til overs 1 skl., :/: 
Half søsteren Margreta Jensdaatter tilkommer paa sin arfvelaad 22 Sld. 1 mrk. 9 skl., udlagt, af 
den 34 gaard i Olskier sogn efter den taxt der paa imellem dem self indbiurdis sat er, at have 11 Sld. 
7 skl.,  en sort Hoppe 7 Sld., en sort røgged Koe 5 Sld., til overs 2 mrk. 14 skl.,  
Denne laad deelis igien, efter som bemelte S: Qvinde ved døden er afgangen, Imellem hendis 
efterlefvende børn, som r en søn og 2 døttre, og tilkommer sønnen deraf 11 Sld. 12½ skl., og hver 
daatters anpart er 5 Sld. 2 mrk. 6  ¼ skl.,  
For sønnen Anders Larsens i Olskier sogn andeel er 11 Sld. 12 skl., udlagt, af forde34 gaard i 
Olskier sogn at have 5 Sld. 2 mrk. 3½ skl., en sort Hoppe for 7 Sld., legger fra sig til sin søster 5 
mrk. 7 skl., :/: 
Dend eldste søster Boehl Niels Nielsens i Løsebek tilkommer 5 Sld. 2 mrk. 6 ¼ skl., udlagt af 
forde 34 gaard i Olskier sogn at have 2 Sld. 3 mrk. 1 ¾ skl., resten at have af en sort røgged Koe 
som er wurdered for 5 Sld., deraf 11 mrk.4½ skl.,  
Dend anden daatter Bendte Lars Mons i Rydskier sogn tilkommer 5 Sld. 2 mrk. 6 ¼ skl., udlagt 
Af forde 34 gaard i Olskier sogn, at have 2 Sld, 3 mrk. 1 ¾ skl., hos broderens andeel 5 mrk. 7 skl., 
hos søsteren af forde Koe 5 mrk. 13½ skl.,  
Forskrefne saa af os rettens betiente at være deelt og udlagt. Testerer. Hans Jensen. 
H: Brugman. 
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Anno 1700 Den 13 May, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Smapt Schifte, og Paafølgende Deeling, efter  Sahl: Mortten Jensen, som boede og døde, paa 
den 32 Jord Eiendoms gaard, beliggende udi Ibskier sogn, Imellem denne Sahl: Mands 
efterlefvende  hustru Karne Nielsdaatter, for hende paatog sig efter Enkens begiering at 
laugwærge Hans Laursen i Boelskier sogn paa eene side, og paa anden side, denne Sahl: mands 
med sin efterlefvende hustru auflede børn, som er 2 sønner og 2 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn er Niels Mortensen paa 6 aar gl. for hammen er til wærge anordnet moder 
broderen Peder Nielsen i bemelte Ibskier sogn. 
Dend anden søn er Jens Mortensen paa 3 aar gl., for hammen er til wærge anordnet moder 
broderen Hans Nielsen 
Dend eldste daatter Elisabeth Mortensdaatter paa 12 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
fader broderen Hans Jensen i Ibskier sogn. 
Dend yngste daatter Kirstene Mortensdaatter  paa 9 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
moder broderen Jens Nielsen i Ibskier sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og 
Amptmand Hr: Waldemar Reets ved sin fuldmegtig  Hans Jensen boende i Rønne. og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, til Wurderings mænd opmelded Mikel Hop og Jens Hansen ibiden. 
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger, nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En sort brun Hest for 10 Sld., en sort brun stierned Hest for 9 Sld., en røed blised Hoppe 8 Sld., en 
røe stierned Hoppe for 6 Sld., en brun Hoppe 6 Sld., en sort brun Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., it brun 
blised Hestføll for 10 mrk., it graa skimled Hestføll for 2 Sld.,  
Qveg. 
En røe hielmed stud, og en røe herred stud begge for 16 Sld., en sort skiolded Koe 5 Sld., en sort 
hiemled Koe 5 Sld.,  en røe hielmed Koe 5 Sld., en røe herred Koe 5 Sld., en røe bleged Koe 5 Sld., 
en hvid bleged Koe 5 Sld., en sort hielmed Koe for 5 Sld., it røe bleged studnød 14 mrk., it sort 
studenød 14 mrk., it røe hielmed studnød for 3 Sld., en sort skiolede Qvige for 3 Sld., it røe hielmed 
studnød 2 Sld., endnu en røe hielmed studnød for 2 Sld., it bleged Qvigenød for 7 mrk., en røe 
hielmed Tyr 4 Sld., en røe Tyrkalf 3 mrk., n røe Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., 2 røe hielmede Tyrkalfve 
á 3 mrk er 6 mrk., en sort hielmed Tyrkalf 2 mrk., en røe bleged Qvigekalf for 2 mrk., 
Faar og Lam.10 gl. Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 10 Lam á 1 mrk er 10 mrk., en fior gl. wehr for 3 
mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies med sin afgrøde á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., en Gaase for 1 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 5 mrk., en liden hvid Soe for 2 mrk. 8 skl.,  
Kaabber Ware. 
En fierings kedel er vegtig til penge 12 skl., skaalpund á 20 skl er 3 Sld. 3 mrk., en liden gl. kaabber 
kedel er vegtig til penge 3 mrk., en gl. mæssing kedel for 1 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En ploug med behørig jern, og juhl for 6 mrk., en wogn med stier for 3 Sld., en adtskildt wogn med 
2 stier der til for 2 Sld., 2 harre med jern timmer á 4 mrk er 2 Sld., en gl. ruhl med ringe med jern 
tappe, og skogle 1 mrk., it gl. aar med bihl 1 mrk., it par høe stier for 1 mrk. 4 skl., endnu it par gl. 
høestier 8 skl., en gl. huus stie for 4 skl., it par slee medder med jern vidier paa 1 mrk., en gl. sleede 
i gaarden med træ vidier, og dret for 8 skl., en gl. wef med behør 2 Sld., en gl. hand qvern med 
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seiel, og huus i steerhuused for 3 mrk., it ølkar paa en tønde stoer for 2 mrk., it lided gl. car for 8 
skl., en liden half tønde 2 skl., en nye tiæer tønde for 12 skl., en gl. tiære tønde 4 skl., 
Paa stue lofted. 
2 straabonds tønder á 4 skl er 8 skl., en gl. half tønde 2 skl., en kiste af fyre med laas for 1 mrk. 8 
skl., en half jern stav 2 mrk., nogle ringe, og juhl bøsse, vidre, og en gl. halelse knif, og it gl. ploug 
skier for 1 mrk., en gl. leer hake for 6 skl., en gl. seis med bom og ringe 1 mrk., en anden seis med 
bom og ringe for 3 mrk.,  
Krobhused. 
En gl. bagstoehl 1 mrk., it deignetrug for 1 mrk., i it cammer sammesteds, it lided skrin med laas for 
8 skl., en gl. kiste foruden laas for 1 mrk., en gl. tønde 4 skl., 2 gl. half tønder 4 skl., nok i 
Krobhused, it nyt sengested for 2 Sld., der udi er, en ranned ullen sengedynne 6 mrk., en graae 
wadmels sengedynne for 3 mrk., it par blaargarns lagen 4 mrk., en gl. linnen hoved dynne 8 skl.,  
I Stuen i en seng, it gl. sengested for 1 mrk. 8 skl., der udi er, en blaae ranned sengedynne for 4 
mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., 
Bencheklæder. 
En syed agedynne med guhl under foer for 3 mrk., en gl. wefved agedynne 12 skl., it syed gl. 
hiønde 8 skl., it syed hiønde med blaa bon, og skin under foer 1 mrk., it gl. syed rude hiønde 8 skl., 
en gl. kiste i stuen uden laas for 4 mrk., it gl. askebord med oben foed, og skoffe 3 mrk., it gl. 
egeskab med en ferdig laas for 3 mrk., en gl. fiele stoel 10 skl.,  
Jernware. 
En strak øpse for 2 mrk. 8 skl., en jern tyfve 8 skl., en jern gryde kraag 1 mrk., it gl. tørf jern 8 skl., 
it dito 8 skl., en hammel med cabel seeler og hammel reeb, og jern nagle for 12 skl., en hammel 
med seeler 8 skl., en gl. brake hammel 4 skl., 2 tøme med haar tømstreng á 8 skl er 1 mrk., it par 
halfseeler 4 skl., en flinte bøsse 10 mrk., nok er til dette Sterfboes beste at anføre strøe kornet som 
herved gaarden er saaed, og er 3/5 tønde Rug á 3 mrk er 9 mrk., Biug 4 tønder á 3 Sld. Er 12 Sld., 8 
tønder Haure á 4 mrk er 8 Sld., dessen afgrøde Enken indhøster og efter hendis nu giorde løsse 
afreeder, ald tilbørlig rettighed for berørte 32 gaard, og holder de vedkommende skadesløs for 
indeværende aar 1700. 
Summa andrager dette Sterfboes middel til penge 201 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Der med blef denne S: Mands Ifareklæder wurdered som er en brun wadmels kioel for 10 mrk., en 
sort hat for 5 mrk., en gl. refskins hufve 2 mrk., de andre Ifareklæder denne S: Mand kand hafve 
ejet sagde Enken at have gived til arbiedsfolk, og anden fornødenhed, saa andrager forskrefne 
Ifareklæder til penge 4 Sld. 1 mrk., Skifteforwalteren  tilspurde samptlig vedkommende, om de 
hafde meere til dette boes middel, at anføre, eller angifve, hvor til de svarede ej videre at være, end 
angived er, og forskrefved staar, derved saa dette Sterfboes registering sluttis. 
Dernest blef forskrefne denne S: Mands Ifareklæder som er 4 Sld. 1 mrk., deelt imellem formelte 2 
sønner og 2 døttre, er deraf en broderlaad 5 mrk. 10 2/3 skl., og en søsterlaad er 2 mrk. 13 1/3 skl., 
for den eldste og den yngste søns anpart er 11 mrk. 5 1/3 skl., en brun wadmels kioehl for 10 mrk., 
en refskins hufve for 2 mrk., her til overs 10 2/3 skl.,  
Dend eldste og den yngste daatter tilkommer begge 5 mrk 10 2/3 skl., udlagt en sort hat for 5 mrk., 
hos brødrenis udlæg de 10 2/3 skl.,  
Hvor nest blef angifven efterskrefne Gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger 
Mikel Hop i Ibskier sogn, fremlagde it af denne S: Mand Morten Jensen til ham udgifved 
pandtebref og Obligation, udi hvilken som blef læst og paaskrefven meldis Morten Jensen at have 
af Mikel Hop bekommed laante penge 70 Sld., Og der for i samme bref forsikred, med paadragne 
rente udi denne forberørte 32 gaard i Ibskier sogn, efter derom samme bref lydelse, som Mikel Hop 
blef nu igien lefvered, og derved i pandted forblifver uskad med forsikring bestaaende, datered 
Ibskier sogn den 1. marty 1694. og inden Øster herritsting vedstaaed af S: Morten Jensen den 12 
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marty, berørte aar 1694.og rester af forskrefne Capital af renten forfalden til 1. marty nest afvigte 
1700, fra fødeken tiid Enken self svarer penge 14 mrk., Hvorfor er udlagt it brun blised Hestføll for 
10 mrk., en blaae ranned sengedynne i stuen for 4 mrk., :/: 
Jens Henriksen i Aarsdale, fordred arbiedsløn paa denne S: Mands ligkiste, som vedgikes penge 3 
mrk., udlagt en røe Tyrkalf for 3 mrk., :/: 
Esber Hansen i Ibskier sogn fordred som vedgikis 7 mrk., udlegt it bleged Qvigenød for 7 mrk.,:/: 
Peder Nielsen i Ibskier sogn fordred som vedgikes laante penge 6 Sld., udlagt en brun Hoppe for 6 
Sld., :/:  efter det Skiftebref ganged efter S: Laurs Hansen paa 15 gaard i Ibskier sogn. datered den 
16 july 1697.befindis S: Morten Jensen, at være tilordnet at wærge, for den S: Mands søn Hans 
Larsen som siden ved døden er afgangen, og paa det skifte efter hammen igien anordnet at wærge i 
steden for Jens Hansen, for den S: Mands daatter, Hanna Larsdaatter, og som Morten Jensen af 
hendis tilkomme, ike noged haver annammed, saa er Sterfboet efter Morten Jensen for kraf fri, og 
som mynlingens tilfalden arf endnu bestaar, hos Stiffaderen Peder Nielsen, og Mynlingens moder, 
Saa formeldelst ej nogen anden i slegt linnien nu befindes, og fordi Stiffaderen bemelte Peder 
Nielsen efter loven der til er beqven, saa er hand nu ved denne S: Mands død igien for Hanna 
Larsdaatter til wærge anordnet:/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel og afregning penge 25 Sld. 9 skl., og wefver hand 
om anrørte 2de studde, at være derpaa til forsikring, og derpaa med hans navn Brendt, saa er for 
Summen udlagt, en røe hielmed stud, og en røe herred stud begge for 16 Sld., en røe blised Hoppe 
for 8 Sld., en kiste uden laas i stuen 4 mrk., en jern tyve for 9 skl., :/: 
Mortten Koefoed i Svanicke fordred efter sin sedel, og afregning 7 Sld., udlagt it røe bleged studnød 
for 3 Sld. 2 mrk., it sort studnød for 14 mrk., :/: 
Hans Zandersen Dik i Svaniche, fordred efter sin sedel arbiedsløn 1 mrk. 8 skl., udlagt en kiste af 
fyre paa lofted med laas for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Poul Hansen paa Nørregaard i Ibskier sogn fordred som vedgikis penge 2 Sld., udlagt it nyt 
sengested i Krobhused 2 Sld., 
Imod denne S: Mands udfart, eller begravelsis bekaastning, blef Enken bevilged udlæg for penge 24 
Sld., udlagt en sort brun Hest for 10 Sld., en sort brun stierned Hest for 9 Sld., en røe bleged Koe 
for 5 Sld., :/: Og som en deel af børnen er af ringe alder, saa er og af samptlige børn formynderne 
bevilged at Enken skal nyde til dessen opforstring udlæg af dette Sterfboes middel for 10 Sld., og er 
der for udlagt, en røe hielmed Koe for 5 Sld., en røe herred Koe for 5 Sld., :/: 
Lasse Nielsen i Ibskier sogn, fordred for Koe leie for 1698. 1 mrk. for 1699. 4 mrk., er 5 mrk., 
udlagt i Krobhused, en ranned ullen sengedynne for 6 mrk., til overs 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen bevilged 10 mrk., udlagt, 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 4 
Lam 4 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 18 mrk., udlagt en hvid bleged Koe for 5 Sld., til 
ofvers 2 mrk., :/: Stempled papir til Skiftebrefved for 3 mrk., udlagt forde 2 mrk., en Gaase for 1 
mrk., :/: Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk. er 4 mrk., udlagt en sort 
hielmed Tyrkalf for 2 mrk., en røe bleged Tyrkalf for 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 90 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 111 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Hvoraf moderen tilkommer den halfvepart som er penge 55 Sld. 2 mrk. 9½ skl.,  
Den anden halfve part som og er 55 Sld. 2 mrk. 9 ½ skl., skulle vel deelis imellem forskrefne denne 
S: Mands børn, nen efter som Enken siger sig efter bemelte sin S: Mand Mortten Jensen at være 
frugtsommelig, saa er alle miste her efter det Goeds, hvor udi forde Summa bestaar ud draged, og 
bestaar indtil vidis kand, hvad arfving kand tilkomme, og for Enkens andeel udlagt efterskrefne, 
Strøe korned som er 3/5 tønde Rug for 9 mrk., 4 tønder Biug á 3 Sld er 12 Sld., 8 tønder Haure á 4 
mrk er 8 Sld., 8 Faar á 3 mrk er 6 Sld., 6 Lam á 1 mrk er 6 mrk., en fior gl.  wehr 3 mrk., 2 gl. Gies 
med sin afgrøde 3 mrk., en fierings kedel af kaabber er vegtig 12 skaalpund á 20 skl er 15 mrk., en 
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liden gl. kaabber kedel 3 mrk., en mæssing kedel for 1 mrk. 8 skl., en ploug med behørrig jern, og 
juhl for 6 mrk., en wogn med stier 3 Sld., 2 harre med jern tinne for 2 Sld., en ruhl med jern tappe 
ringe og skogle 1 mrk., it aar med bihl 1 mrk., en røe stierned Hoppe 6 Sld., it par høestier 1 mrk. 4 
skl., en gl. husstie 4 skl., en wefved behør 2 Sld., en hand qvern med huus og seiel 3 mrk., en liden 
hvid Soe 2 mrk. 8 skl., en røe Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., en slee i gaarden med træ vidier, og dret 8 
skl., en jern gryde kraag 1 mrk., en half tønde paa lofted for 2 skl., til overs 1 skl., naar dette 
tilleggis nemlig it gl.bord i stuen med foed, og skoffe for 3 mrk., it Egeskab med en ferdig las for 3 
mrk., 2 tørfjern for 1 mrk., :/: 
Den anden halfvepart som børnen tilkommer er og 55 Sld. 2 mrk. 9 skl., og bestaar i efterskrefne 
nemlig, en sort brun Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., it graae skimled Hestføll for 2 Sld., en sort skolded 
Koe for 5 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld., en dito 5 Sld., it røe hielmed studnød 3 Sld., en sort 
skiolded Qvige 3 Sld., 2 røe hielmed studnød 4 Sld., en røe hielmed Tyr 4 Sld., 2 røe hielmed 
Tyrkalfve 6 mrk., en hvid Soe for 5 mrk., en adtskildt wogn med 2 stier 2 Sld., it par gl. høestier 8 
skl., en graae wadmels sengedynne 3 mrk., it par blaargarns lagen 4 mrk., en linnen hofdynne 8 skl., 
it sengested i stuen 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en syed agedynne med guhl under foer 
3 mrk., it par slee meeder med jern vidier 1 mrk., it øllkar paa en tønde 2 mrk., it lided gl. Car 8 skl., 
en liden gl. half tønde 2 skl., en nye tier tønde 12 skl., en gl. tier tønde 4 skl., paa stue lofted 2 
tønder 8 skl., en half jern stav 2 mrk., nogle ringe, og juhl bøsse, vidre, og en gl. halelse knif, og it 
gl. ploug skier for 1 mrk., en gl. leer hake 6 skl., en gl. seis med bom og ringe 1 mrk., en dito 3 
mrk., en bagstoehl i krobhused 1 mrk., i it cammer i krobhused, it lided skrin ´med laas 8 skl., en gl. 
kiste laas 1 mrk., en gl. tønde 4 skl., 2 halftønder 4 skl., it gl. wefved agedynne 12 skl., it gl. sted 
hiønde 8 skl., it syed hiønde paa blaae bon, og skin under 1 mrk., it gl. syed hiønde 8 skl., en flintte 
bøsse som moderbroderen Peder Nielsen i Ibskier sogn paa sin mynlings wegne til sig annammed 
som er taxered for 10 mrk., en fielle stoehl for 10 skl., en stok øpse 2 mrk. 8 skl., 3 hamle med 
seeler 1 mrk. 8 skl., 2 tøme med haar streng for 1 mrk., it par halseeler 4 skl., hos Lasse Nielsens 
udæg at have 1 mrk., til overs ½ skl., Og som dagen nu er forløben, og Enken med de 
vedkommende ike hafde meere at angive, efter skifteforwalterens anfordring uden huus som 
foruden anmelte pantebref kand være til bæste i forberørte 32 gaard, som denne S: Mand Morten 
Jensen, og nu hans Sterfboe angerløs tilhørrende, hvilken formeldelst at derpaa nu ingen taxt fore 
findis ike til boes middel og deeling kand anføris, mens til mænd, og Samfrender forbliver, at de det 
øfrige foruden anrørte pantebref Enken, og børnen efter loven imellem deeler. Saa og it ej meere sig 
med videre Gields fordringer nu angaf, da sluttes med hvis som forskrefvet staar her nu forretted er, 
hvilked til stadfæstelse at saa er tilganged, og Passeret som foran findis indført, under vore hender, 
og hos trygte signeter. Actum Etc. Hans Jensen. H: Brygman. 
 Peder P:N: Nielsen. 
Paa Enkens wegne Hans Larsen. Hans H:N: Nielsen. Hans H:J:S: Jensen. 
Jens J:N: Nielsen. Mikel Hop.  Jens J:H:S: Hansen. 
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Anno 1700 Den 18 May, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, 
Sampt Schifte, og Deeling, efter  Anders Aristsens S: Hustru Else Mathiasdaatter, som 
boede og døde, i it Udhuus, paa den 22 gaards grund i Clemmedskier sogn, Imellem denne Sahl: 
Qvindis efterlefvende  Mand bemelte  Anders Aristsen paa eene side, og paa anden side, denne 
Sahl: Qvindes børn, hvor til Anders Aristsen er Stiffader, som er 2 sønner og 4 døttre, hvoraf. med 
sin efterlefvende hustru auflede børn, som er 2 sønner og 2 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn er  Mathias Christiansen. 
Dend anden søn er Olle Christiansen. 
Dend eldste daatter Birgite Christiansdaatter  
Dend anden daatter Karne Christiansdaatter 
Dend 3 daatter Else Christiansdaatter. 
Dend yngste daatter Anna Christiansdaatter i egteskab med Rasmus Larsen. 
 
Og som alle disse forde arfvinger, og børn ere nu ike herpaa landed tilstede, men udenlands, og en 
deel deris egne wærger  da de her fra landed afreise, Saa efter de ingen her paa landed findis som 
dem er beslegted, da er bemelte Rasmus Larsen fader Lars Monsen paa Borre i Rydskier sogn, saa 
vel som Haagen Aagesen der boer paa berørte 22 gaard i Clemmedskier sogn tilordnet udi bemelte  
børns fraværelse for den at værge som her efter formeldis, hvad de er wærge for, og haver børnen at 
svare til,  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og 
Amptmand Waldemar Reets ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne. Og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, til Wurderings mænd opmelded Lars Hansen i Biørnegaarden og Esper Espersen 
i bemelte Clemmedskier sogn. Hvor da er forefunden, og Passered som følger. 
 
Qveg. 
En røed Koe for 5 Sld., en brun hielmed Koe for 5 Sld., en blaked Koe 5 Sld., en sort Qvige 14 
mrk., en blaked Qvigekalf 2 mrk., en blak hielmed Koe, som Per Jensen i Clemmedskier sogn har 
udi leie, og betalt leien deraf til Allehelgen nest kommendes Koen er sat for 4 Sld. 2 mrk., en gl. 
brun Hest for 14 mrk., en skimled Hoppe med iy brun stierned Hestføll sat for 9 Sld., 8 gl. Faar med 
sin afgrøde á 4 mrk er 8 Sld., fier fior gl. Lam med en wehr i beregnetm de med hvis afgrøde 
Lammene kand yngle sat støked for 2 mrk. 8 skl., er 10 mrk.,  
En kaabber kedel paa en stoer fiering i størelse er vegtig til penge 5 Sld. 2 mrk., en wogn med stier, 
hammel tøm, og halseeler for 2 Sld., en liden gl. hand Qvern 1 mrk., en liden span 3 skl., en tønde 4 
skl., it lided øllkar 12 skl., en tønde 4 skl., 2 gl. halftønder 6 skl., 2 sauskaren ege spare 1 mrk. 8 
skl., 2 Høestier, og en lasstang 12 skl., en deel Høe i en røste for 6 mrk.,  
I Stuen. 
It fyrebord med foed og skoffe for 2 mrk., en spin rok 3 mrk., it lided fyre skrin med en haspe 1 
mrk. 8 skl., en tom tønde 8 skl., en gl. kiste med en hengelaas 2 mrk. 8 skl., en gl. agedynne med 
sort wadmels under 1 mrk., it gl. aar med bihl paa Nøsegaard for 8 skl., en gl. harre 4 skl., it bag 
wogn ree med en klou, og 2 stenge træ 2 mrk., it gl. bøsse løb til en hand stang for 8 skl., en plou 
løbere bøsse, og ringe 1 mrk. 8 skl., it tønde Biug saaed paa Nørre gaards grund i Clemmedskier 
sogn med arbiedet sa for 5 Sld., 1/5 tønde Rug saaed her paa berørte 22 gaards grund, deraf strøe 
Rugen som er saaed sat for 4 mrk., paa bemelte Nørregaards grund saaed 2 tønder Haure er sat med 
arbieded for 10 mrk., nok af 2 tønder Haure saaed til halnede paa berørte gaards grund, deraf den 
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ene tønde Haure sat for 5 mrk., Anders Aristsen nu i boende huus er og Sterfboet tilhørende, og er 4 
stolperum med huus derudi Jord og nagelfast nu befindis det tilsammen er sat for penge 5 Sld., 
Summa andrager dette boes middel til penge 75 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Dernest blef denne S: Qvindes Ifareklæder taxered som er it sort fifskaftes skiørt er med bon neden 
om sat for 8 mrk., it røt wadmels skiørt 4 mrk., en gl. grøn wadmels trøye for 1 mrk. 8 skl., en sort 
wadmels trøye 2 mrk. 8 skl., en sort fifskaftes half kioel 5 mrk., it par grønne giove hosser for 12 
skl., it par guhle grove hosser 4 skl., it sort gl. wadmels skiørt 2 mrk. 8 skl., it gl. røt wadmels skiørt 
for 1 mrk., it blaat ulled, og linnen skiørt 6 mrk., en røed wadmels trøye 2 mrk., it blot ulled, og 
linnen ofverlif for 1 mrk., en bruegarns opled for 1 mrk., Summa andrager forskrefne Ifareklæder til 
penge 8 Sld. 3 mrk. 8 skl., Som bemelte Lars Monsen til sig en deel annammede, og hver forskrefne 
arfvinger sin andeel deraf at svare nemlig en broderlad, af de 2 brødre, og 4er søstre er 8 mrk. 14 
skl., og en søsterlaad er til en hver 4 mrk. 7 skl., som igien her efter formeldis, herimod beholte 
Anders Aristsen sine egne Ifareklæder, og der foruden efter som hans klæder ike ere saa goede blef 
Anders Aristsen bevilged sin sengs klæder, der imod med at nyde og beholde. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som 
følger. 
Haagen Aagesen i Clemmedskier sogn fordred som vedgikis betalning paa berørte huus 8 mrk., leie 
for en lyke 2 mrk., leie for den Jord Rugen er saaed udi som før ermelt 2 mrk., er 3 Sld., herfor er 
giort indførsel i forskrefne wurderede huus, med hvis der udi Jord, og nagelfast findis for 3 Sld., :/: 
Lars Monsen i Rydskier sogn fordred paa en deel løn og umage betalning som hans søn Rasmus 
Larsens hustru tilkom imedens hun var i boet hos sin Moder, hvorom blef imellem Anders Aristsen, 
og Lars Monsen foreened at forblifve paa udlæg for penge 6 Sld., tillagt en brun hielmed Koe for 5 
Sld., it Faar med sin afgrøde for 4 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis Udfart, eller begrafvelsis bekaastning, blef Anders Aristsen bevilged lige 
vederlaug som er penge 12 Sld., udlagt en skimled Hoppe med it brun stierned Hestføll for 9 Sld., 
wogn med stier hammel tøm og halseeler for 2 Sld., it Faar med sin afgrøde 4 mrk., :/: 
Anders Aristsen angaf at være skyldig til Jens Hansen i Clemmedskier sogn, laante penge 2 Sld., 
udlagt af forberørte huus at have 8 mrk., 
Peder Andersen i Clemmedskier sogn fordrer for en glasflaske 2 mrk.,  udlagt it bag wogn ree med 
en klou, og 2 stenge træ for 2 mrk., :/: 
Anders Aristsen er wærge for sin daatter Kirstene Andersdaatter som tilkommer efter sin Sal: 
Moders skiftebref datered den 3 juny Aar 1686 af sin S: Moders Ifareklæder penge 4 mrk., udlagt it 
Faar med sin afgrøde for 4 mrk., :/: 
Birgite Pedersdaatter fordred tienesteløn 4 mrk., udlagt it sort Faar med sin afgrøde 2 Lam som 
hende saaleedis blef bevelged for 4 mrk.,  
Mads Ollufsen i Clemmedskier sogn fordred for denne S: Qvindes Testamente at skrive 2 mrk., 
udlagt it fyre bord i stuen med foed, og skoffe for 2 mrk., :/: 
Peder Jensen i Clemmedskier sogn for hand graved til denne S: Qvindis lig, og bar lig baaren fra 
kirken, og til boeligen, blef der for bevilged at have en af denne S: Qvindis hufve som var forslit, og 
gammel, saa og it gammel bruegarns forklæde :/: 
Hans Hansen i Clemmedskier sogn som hafver arbiedet denne S: Qvindis ligkiste blef bevilged til 
betalning 2 af denne S: Qvindis bruegarns forklæde, som var noget slit. :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning bevilged penge 6 mrk., udlagt af en sort 
Qvige forde 6 mrk., :/:  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, dette skiftebref at 
skrive, og til bogs fører, de vedkommende efterretning at skrifve, med slei papir til alt self at kiøbe 
3 Sld., udlagt af en sort Qvige 2 Sld., it Faar med sin afgrøde 4 mrk., :/: 
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Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar med sin afgrøde for 4 mrk., til overs 1 
mrk., :/:  Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it Faar med sin 
afgrøde for 4 mrk., :/:  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 32 Sld. 1 mrk.,  
Videre befanttis en kurf som denne S: Qvindis Hufver, og lin udi fanttis beliggende, som og 
kommer børnen til goede, og derfor blef taxered, en sort Silke hufve for 8 mrk., hvoraf hver barn 
tilkommer nemlig en broder 2 mrk. og hver søster 1 mrk., som berørte Lars Monsen og saa til sig 
annemmed, og saaleedis it hvert barn at svare som her efter videre formeldis Liqvideret blifver udi 
behold og til deeling pengr 43 Sld. 5 skl.,  
Hvor af faderen Anders Aristsen tilkommer den halfvepart som er 21 Sld. 2 mrk. 2½ skl.,  
Og den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Qvindis 2 sønner og 4 døttre. 
Hvor af hver broder tilkommer 5 Sld. 1 mrk. 8½ skl., og hver søster   laad er 2 Sld. 2 mrk. 12 ¼ 
skl.,  
For Anders Aristsen anpart som er 21 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er udlagt, en røe Koe for 5 Sld., en 
blaked Koe for 5 Sld., it Faar med sin afgrøde 4 mrk., 3 fior lam og en wehr 10 mrk., en gl. brun 
Hest for 14 mrk., en hand qvern med behør for 1 mrk., i Steerhused, en liden span for 3 skl., en 
straabonds tønde 4 skl., Paa stuer lofted it Øllkar 12 skl., en gl. tønde 4 skl., 2 halftønder 6 skl., 2 
Høestier en lasstang 12 skl., en deel Høei en røste 6 mrk., i stuen it lided fyreskrin med en haspe 1 
mrk. 8 skl., en tom tønde for 8 skl., en kiste med en hengelaas for 2 mrk. 8 skl., en agedynne med 
sort wadmel under for 1 mrk., it aar med bihl 8 skl., en harre 4 skl., it bøsse løb til en jern hand 
stang for 8 skl., af 1/5 deel tønde Rug som er saaed 2 mrk., her af er til overs 3 skl., :/: 
Samptlig børnens andeel som er 21 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  der for udlagt, en blaked Qvigekalf for 2 
mrk., en blak hielmed Koe hos Peder Jensen i Clemmedskier sogn  paa leie sat for ¤ Sld. 2 mrk., en 
kaabber kedel paa en fiering stoer er vegtig til penge 5 Sld. 2 mrk., 2 Saufskaaren ege sparer for 1 
mrk. 8 skl., en spin rok 3 mrk., en ploug løbere bøsse , og ringe 1 mrk. 8 skl., en tønde Biug saaed 
paa Nørregaard grund er taxered for 5 Sld., af en femtedeel tønde Rug 2 mrk., paa Nørregaards 
grund saaed 2 tønder Haure sat for 10 mrk., 2 tønder Haure saaed til halnede sammesteds hvor af 
den eene tønde Haure boet tilhørrer sat for 5 mrk., ved det stempled papir 1 mrk., ved Anders Arist 
udlæg 3 skl.,  og som Haagen Aagesen der forhen her udi blef tilordnet at værge foran rørte denne 
S: Qvindis børn tillige med Lars Monsen besværger sig ej at kand antage samme wærgemaal, Og 
Anders Aristsen beklager jig ike at kand miste det alt sammen berørte børn er tillagt, saa paatog 
Anders Aristsen sig, at wærge for  den halfvepart af alt hvis som for ermelt børnen er udlagt, hvor 
for saa deris anpart ligelidis imellem berørte 2de wærger, og tilfalt en hver at svare til neml: 
Anders Aristsen for helften som er 10 Sld., 3 mrk. 1 skl., udlagt, en tønde biug saaed paa Nørre 
gaards grund i Clemmedskier sogn for 5 Sld., Paa Nørregaards grund saaed 2 tønder Haure sat for 
10 mrk., Item  2 tønder aure til halnede saaed der af den eene tønde sat for 5 mrk., ved det stempled 
papir 1 mrk., en spin rok 3 mrk., af Rugen som er saaed 2 mrk., af fierings kedelen 2 mrk., ved sit 
forige udlæg 1 skl., :/: 
Lars Monsen for helften som er 10 Sld. 3 mrk. 1 skl., udlagt, en blak hielmed Koe paa leie hos 
Peder Jensen i Clemmedskier sogn for 4 Sld. 2 mrk., af fierings kedelen at have de 5 Sld., 2 
saufskaaren  ege sparer for 1 mrk. 8 skl., en blaked Qvigekalf for 2 mrk., en ploug løbere bøsse, og 
ringe 1 mrk. 8 skl., hos Anders Aristsen 1 skl., :/: 
Efter saadan beskaffenhed deelid forskrefne Ifareklæder forberørte 2de wærger imellem som er til 
Anders Aristsen for helften 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., er udlagt ir sort fifskaftes skiørt for 2 Sld., en sort 
fifskeftes kioel for 5 mrk., en grøn wadmels trøye for 1 mrk. 8 skl., en sort wadmels trøye 2 mrk. 8 
skl., it par grønne grove hosser for 12 skl., it par guhle gl. hosser 4 skl., it gl. røt wadmels skiørt for 
1 mrk., en røed wadmels trøye 2 mrk., en bruegarns opled 1 mrk., til overs 4 skl., :/: 
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Og Lars Monsen for helften 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt it røt wadmels skiørt for 4 mrk., it blat 
ulled, og linned skiørt for 6 mrk., en sort silke hufve for 8 mrk., it sort gl. wadmels skiørt for 2 mrk. 
8 skl., it blaat ulled og linnen ofverlif for 1 mrk. hos Anders Aristsen 4 skl., :/: 
Saaleedis tilkommer hver broder af løsøre tillige med Ifareklæder i alt 8 Sld. 6½ skl., Og hver søster 
tilkommer tilsammen 4 Sld. 3 ¼ skl., hvor af hver wærge betaler helften, til det sidste bleg Anders 
Aristsen, og vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette boes beste at 
sngifve, hvor til de svarede ike videre at være, end angived er. Og forskrefved staar, og ej angaf sig 
flere med videre Gields fordringerm hvor for saa dette skifte sluttis, dette saa at være tilganged og 
Passeret. Des til widnisbiurd under vore hender, og signeter, Actum Ut Supra. Paa welbaarne 
Hr: Obersten Commendant og Amptmands weigne Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Anders A:A:S: Aristsen. Lars L:H:S:Hansen. 
Esper E:E:S: Espersen.   
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Anno 1700 Den 25 May, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Med 
paafølgende Liqvidation, efter en Mand som boede i Gudhiem, ved navn Sørren Hansen Myre, 
som nest forleden den 15 Hujus opgik paa Gudhiem Capels till, og sig self ophengde og det 
imellem hans eftelatte Hustru Mette Laursdaatter for hende blef efter hendis begiering til laug 
wærge anordned Jep Hansen i Østerlaurskier sogn, og berørte Søfren Myres med anmelte sin hustru 
auflede børn, som er 3 sønner og 2 døttre hvor af  
 
Dend eldste søn er  Lars Søfrensen.paa 16 aar gl. for ham er til wærge anordnet Mikel Hansen i 
Østerlaurskier sogn. 
Dend anden søn er Hans Søfrensen. paa 6 aar gl. for ham er til wærge anordnet Biørn Mikelsen i 
Østerlaurskier sogn. 
Dend yngte søn er Jens Søfrensen. paa 4 aar gl. for ham er til wærge anordnet fader broderen 
Jørgen Myre i Gudhiem. 
Dend eldste daatter Ellene Søfrensdaatter paa 14 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
Friderik Lodvigsen i Østermarie sogn. 
Dend yngste daatter Inger Søfrensdaatter paa 10 aar gl. for hende er til wærge anordnet Claus 
Horka i bemelte Gudhiem. 
Saa og dette Sterfboes Creditorer med videre som slutningen heraf udviser. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  
Hans Ryeman i Gudhiem, og Peder Mortensen. Af Østerlaurskier sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som følger 
 
Søfren Myre i boende huuse, og waaning beliggende i Gudhiem som er en lengde af 11 stolperum, 
deraf er den øster ende 4 stolperum ladehuus, nest op til it stolperum herberg huus, item it 
stolperum krobhuus, 2 stolperum stuehuus, hvilke 4 neste stolperum er med got deelle tille paa, 
item winduer, dørre med jern hengsler, kakelofven af pot steen i stuen, med 2 benke i stuen, item 
forstuen, og ild hodder it stolperum med helften deelle tille, og flage tille ofver helften, 2 stolperum 
Steerhuus, med der udi en kølne med flage tille over, nok 2 stolperum norden ud fra bemelte lengde 
med en bagerofven der udi, og nogle løse bræder derofver, med 3 døre derudi; Item gaards plads og 
kaalhave rum norden for stuehuusene, med hvis der til med fæstekierder Jord, og nagelfast nu 
forefindis, og der til rettelig tilhørrer, det tilsammen sat, og af berørte 2de mænd taxered for penge 
70 Sld., efter det kiøb, og skiødebref af Olluf Hansen som da boede paa 22 gaard i Kieldsbye i 
Østerlaurskier sogn udgifved til Søfren Myre i Gudhiem, datered dend 18 January 1690. inden Øster 
Herritsting af Olluf Hansen vedstaait den 3 February 1690. med indhold, at Olluf Hansen selger, og 
skiøder Søfren Myre it støke Biug jord, beregned for 6 skep Land, og kiøbt for 29 Sld. 9 skl., og der 
foruden børne Goeds 2 Sld. 3 mrk. 7 skl., som var derudi bestaaende, efter derom berørte brefs 
indhold, lest, og paaskrefven, som ligger nest inden for Gudiums bye wangs leed, om hvilked 
bemelte støke biug jord, anrørte taxerings mænd eragted for billigt, efter anden Gudhiems friheds 
jordes taxt, disse seq skepper land biug jord ej høyere i pris at ansættis, og af den taxered for penge 
25 Sld., fire skepper Land biug jord ved trange gade i Gudhiem wang er sat for 20 Sld., nest herved 
it tønde land haver jord ved trange gade er sat for 8 skl., 3½ skep land havere jord, beliggende mit i 
Gudhiem wang, strekende sig i Øster med den eene ende, og i wester med den anden ende, som 
dette boe hafver bekommed af Lars Persen i Gudhiem, nu af bemelte mænd taxered for penge 7 
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Sld. 2 mrk., Efter it pandtebref udgifved af S: Pouel Hansen i Melsted tillige med sin Hustru Ellene  
Poul Hansen datered den 29 juny 1696. og inden Øster Herrits ting vedstaaed berørte aar, og dato, 
befindis Søfren Myre at være til underpant stilled it støke biug jord, som er 6 skep land, og kaldis 
Kulle agerren beliggende udi Gudhiem wang, for laante penge i Cromtyve og 4er Sld., kvilked 
pantebref Søfren Myre igien, hafver til pandt over lefvered til Laurs Ibsen i Olskier sogn for laante 
penge 14 Sld., med deraf til nu dato forfalden it aars rente, hvilked fra første Summa afdragis, 
blifver saa deraf dette boe beholden penge 9 Sld. 1 mrk. 3 skl., en wrang Ege med seiel, og ald sin 
tilbehør, deraf tilhør Peder Christensen i Gudhiem en trediedeel, og Søfren Myere en trediedeel 
deraf tilkommer og Jørgen Myre den 3die trediedeel tilhør, saa er da Sterfboeds andeel sat for penge 
8 Sld., en roers Ege Søfren Myre med ald sin tilbehør dog uden seiel, er tilhørende er sat for 6 Sld., 
en brun snopped hest gilling for 8 Sld., en røe snopped Hest gilling for 7 Sld., en røe stierned Koe 
for 6 Sld., en sort Koe for 6 Sld., en liden røe grimmed Koe 14 mrk.,  en hvid Soe for 3 mrk.,  
Kaabber Ware. 
En kaabber kedel i muur, paa 3 fieringer stoer er sar for 7 Sld., en liden gl. kaabber kedel paa en 
kitte stoer er vegtig til penge 3 mrk., en malm gryde paa en kitte stoer er vegtig til penge 3 mrk., en 
mæssing kedel paa en span stoer er vegtig til penge 4 mrk., en liden mæssing kedel paa 4 potter 1 
mrk. 8 skl.,  
Søe reedskab.  
3 gl. mansser sillegarn med cabel gl. reeb og fleer, støked 2 mrk er 6 mrk., en mansse sillegarn i 
Herberghused, med cabel reeb, og feer for 6 mrk., en dito for 3 mrk., i samme hus it sengested med 
skammel for 6 mrk., en benk sammested 1 mrk. 4 skl., en gl. ride sadel med stibøyle og sadel jord 
for 5 mrk., 200 kaste kraage á 1 mrk er 2 mrk., en laxe lenke med linner og fleer 1 mrk. 8 skl., en 
nye wogn med stier, tøm hammel og halseeler for 6 mrk., en gl. sleede, med jern vidier for 1 mrk. 4 
skl., en ploug med jern juhl ringe bøsse, og løbere 2 Sld., 2 høestier, en lasstang, og jern stie sukler 
til en wogn 1 mrk. 8 skl., 2 fyre deeler 1½ mrk., en øll tønde i laden for 1 mrk. 4 skl., en salte tønde 
12 skl., en salte half tønde 6 skl., en ballig for 6 skl., i Steerhuused en hand qvern med huus, og 
seiel for 8 mrk., it ølkar paa 2½ tønde for 3 mrk., nok it øllkar paa 2 tønder 2 mrk., it deigne trug for 
3 mrk., 10 straabonds tønder á 8 skl er 5 mrk., en røste ballig 6 skl., en liden ballig i Steerhuused 4 
skl., en salte tønde 6 skl.,  
Paa  Stue lofted. 
8 straabonds tønder á 8 skl er 4 mrk., 2 gl. vin fad á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en half tønde 6 skl., 
I Krobhused. 
It madskab med laas og hengsler for 10 mrk., 3 øllhalf tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en sengested 
for 1 mrk. 8 skl., en egekiste med laas og hengsler for 2 Sld.,  
I Stuen. 
It fyre bord med foed og skoffe for 5 mrk., it gl. fyre wraaskab med en laas for 4 mrk., en gl. 
benkedynne 2 mands sæde 1 mrk. 8 skl., en gl. benkedynne under winduen i stuen 4 mands sæde 
for 4 mrk., en træ bagstoel 1 mrk. 8 skl., en liden half kiste uden laas for 4 mrk.,  
I Forstuen, 
En laasfast fyre kiste 3 mrk., en slagbenk i stuen for 3 mrk., en half tønde spegesild for 10 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette boes middel til penge 229 Sld. 5 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Enken med hendis laug werge, og de tilstæde værende børnens nu 
anordnede wærger, om de hafde meere til dette boes beste at fremvise, hvor til de svarede ike videre 
at være end angifved er, og forskrefved staar,  
Søfren Myres Ifareklæder som var af ringe værdt, beholdte Enken til sine nesten nøgne børn, 
dermed at paaklæde dem, og der for ej blef sat,  
Hvornest  blef angifven efter skrefne Gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger. 
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Welb: Hr: Wicelands dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel hvilked Enken vedgik ret at 
være 7 Sld. 14 skl., udlagt en røed snopped Hest for 7 Sld., en salte tønde for 12 skl., en salte tønde 
for 6 skl.,:/: 
Mortten Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel penge 6 mrk., udlagt en masse sillegarn i 
Herberghused for 6 mrk., :/: 
Mads Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter sin sedel som, og vedgikis penge 3 Sld. 3 skl., 
udlagt en liden røe grimmed Koe for 14 mrk., til ofvers  1 mrk. 13 skl., :/:  
Jacob Koefoed i Svaniche fordred som vedgikes paa sin egen, og sin Moders wegne penge 5 Sld. 1 
mrk. 12 skl., udlagt en Roers baad eller Ege med aarer og tofter for 6 Sld., til ofvers 2 mrk. 4 skl., :/: 
Herman Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel som vedgikes penge 6 Sld. 3   
mrk. 1 skl., udlagt af en wraag ege med tilbehør en tredirdeel taxered for 8 Sld., til overs 4 mrk. 15 
skl., :/: 
Henning Bohn i Rønne fordred efter sin sedel og afregning som vedgikes penge 38 Sld. 3 mrk. 7 
skl., herfor er giort indførsel i forberørte taxerede huuse, og plads med hvis der til høe efter som 
forskrefved staar for 38 Sld. 3 mrk. 7 skl., :/: 
Barbra S: Christopher Hans i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk.8 skl., 
udlagt af en kaabber kedel paa 3 fieringer taxered for 7 Sld., deraf disse 14 mrk. 8 skl., :/: 
Jens Hansen Viceteur boende i Rønne fordred for en fiering sild, dette Enken ved eed benegtrd, og 
der for til lov og ret henvist.  
Mads Bohn Hermansen i Nexøe fordrer som Enken og arfvingernes deel wærger angaf penge 4 Sld. 
1 mrk., udlagt af en 3 fierings kaabber kedel at have penge 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., en malm gryde 3 
mrk., en øll half tønde for 8 skl., :/: 
Jesper Ringe i Østerlaurskier sogn fordred ved Jep Hansen ibiden penge 10 skl., udlagt hos Jacob 
Koefoeds udlæg at have 10 skl.,  
Peder Hansen i Clemmedskier sogn fordred en otting sild, at reste paa Heste bytte, hvilked Enken 
med sin laug wærge benegter, og er der for til lov og ret henvist. :/: 
Herrits skrifveren Mortten Henriksen Kok fordred skrifver penge som vedgikis 2 mrk. 6 skl., udlagt 
en træ bagstoel for 1 mrk. 8 skl., hos Jacob koefoeds udleg at have 14 skl., :/: 
Christian Hansen Cale fordred efter sin sedel for ti aars rettighed imidler tiid hand var foged i 
Østerherred som hand opskrifver at være 6½ mrk., penge. Enken med sin laugwærge dette benegter, 
og formeener ingen rettighed til Herrits fougden af en hver ind vaaner i Gudhiem at bør gifvis 
eftersom ike saadant er eller haver væred sædvanligt, hvis aarsage skifteforwalteren denne fordring 
til lov og ret henvist. :/: 
Diderik Ollufsen i Svaniche fordred for sig, og sin moder som i alt opdrager penge 2 Sld. 1 mrk. 8 
skl., udlagt en half tønde spegesild for 10 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Hans Ryeman i Gudhiem fordred som Enken vedgikes penge 1 mrk. 14 skl., udlagt forde 8 skl., hos 
Diderik wolfst 3 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., til overs 2 skl., :/: 
Peder Nielsen i Østerlaurskier sogn fordred for 2 tønder Biug penge 6 Sld., nok laante penge 6 Sld., 
en tønde Biug meehl 4 Sld., nok 2 skep biug 5 mrk., for en tønde haure 5 mrk., er som Enken 
saaleedis vedgik penge 18 Sld. 2 mrk., udlagt en sort Koe 6 Sld., 3 gl. mansser sildegarn 6 mrk., it 
sengested i Herberghuused 6 mrk., en mansse sildegarn ibiden 3 mrk., en benk sammested 1 mrk. 4 
skl., en ride sadel med behør 5 mrk., 200 kaste kraage 2 mrk., en laxse lenke 1 mrk. 8 skl., en hand 
qvern med behør 2 Sld.,7 straabonds tønder á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., it mad skab i Krobhused 10 
mrk., it øllkar paa 2 tønder 2 mrk., it vin fad 12 skl., en øll tønde i laden 1 mrk. 4 skl., til overs 4 
skl., :/: 
Jacob Laursen i Møllegaarden i Østerlaurskier sogn fordred som Enken vedgikes penge 5 mrk.,  
udlagt it fyrre bord i stuen for 5 mrk., :/: 
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Peder Andersen i Østerlaursker sogn fordred som vedgikes penge 1 Sld., udlagt 8 straabonds tønder 
for 4 mrk., :/: 
Hans Bendsen i Gudhiem fordred for it støke træ 1 mrk. 4 skl., udlagt en sleede med jern vidier 20 
skl.,:/:    
Hans Mikelsen af Gudhiem fordred for en doms omkostning 2 mrk. 2 skl., efter som Hans Mikelsen 
herom ingen dom frem lægger, og Enken sagde at have betalt til ham 2 mrk., som hand nu self 
vedgik at have bekommed, og omkostningen i sagen reiser sig af 4 mrk.,  for noged Hør. Saa vilde 
de vedkommende istede meere udlæg til Hans Mikelsen, med formente ham at være fornøyet, og 
der for henviste skifteforwalteren, denne fordring til lov og ret. 
Mortten Bendtsen i Svaniche lod fordre ved Anders Jensen i Østermarie sogn. for hamp penge 2 
mrk., Enken med sin laug wærge dette benegted, og er der for til lov og ret henvist. 
Skifteforwalteren for sin umage med reisen 10 mrk., skifteskriveren for sin umage 5 Sld., derfor 
udlagt en brun snopped Hest gilling for 8 Sld., til overs 2 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt ved Aution Sterfboet Prosporeret 14 skl., af en 
brun snopped Hest gilling 2 mrk., hos Enken 2 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., udlagt it brøger car 
paa 2½ tønde for 3 mrk., en half tønde for 6 skl., 2 øll halftønder 1 mrk., en røste ballig 6 skl., en 
anden ballig 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 104 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til overs 124 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Hvoraf Enken tilkommer dend halfve part som er penge 62 Sld. 14 skl.,  
For Enkens anpart er udlagt i foromrørte huus med tilbehørig plads eftersom forskrefvet staar for 
penge 31 Sld. 9 skl., en røe stierned Koe for 6 Sld., en hvid Soe for 3 mrk., en kaabber kedel paa en 
kitte stoer for 3 mrk., en mæssing kedel paa en span stoer for 4 mrk., en liden mæssing kedel paa 4 
potter for 1 mrk. 8 skl., en wogn med stier hammel tøm og halseeler for 6 mrk., en ploug med 
behørig Jern og Juhl for 2 Sld., 2 høestier en laststang og 4 jern stier suler 1 mrk. 8 skl., 2 fyre 
deeler 1 mrk. 8 skl., en ballig 6 skl., it degne trug for 3 mrk., it vin fad for 12 skl., en half tønde 6 
skl., en egekiste med laas og hengsler i Krobhused 2 Sld., it fyre wraaeskab i stuen med en laas for 
4 mrk., en benkedynne 2 mands sæde 1 mrk. 8 skl., en benkedynne i stuen 4 mands sæde for 4 mrk., 
en half kiste uden laas i stuen for 4 mrk., i forstuen en laasfast fyrre kiste for 3 mrk., en slagbenk i 
stuen for 3 mrk., ved Herman Koefoeds udlæg at have 4 mrk. 15 skl., af det støke jord som Lars 
Ibsen i Olskier sogn er til nu derpaa stilled at have 7 Sld. 2 mrk. 5 skl., it sengested i Krobhused for 
1 mrk. 8 skl., hos Jacob Koefoed i Svaniche udlæg 12 skl., ved landsdommer Müllers udlæg 4 skl., 
hos Mads Koefoeds udlæg 1 mrk. 13 skl., ved Per Niels udlæg 4 skl., :/: 
Søfren Myres hofved laad er 62 Sld. 14 skl., og er dertil i behold 6 skepper land biugjord, kiøbt af 
Olluf Hansen efter forde indførte meening nu taxered for 25 Sld. 4 skepper land biug jord ved 
trange gade i Gudhiem wang nu taxered for 20 Sld., it tønde land haure jord ved Trangegade for 8 
Sld., 3½ skep: land haure jord mit i Gudhiem wang er sat for 7 Sld. 2 mrk., af det støke jord som til 
Lars Ibsen i Olskier skog er til under pandt stilled at have 6 mrk. 14 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Jørgen Jensen Soede nu omsider indsende sin fordrings sedel som Enken og 
hendis laugwærge vedgik ret at være, at hand fordre 3 Sld., hvor for nu skeer udlæg, af det 
forskrefne beholdne som er indført i det støke jord pandtsat her til boet fra Hr: Poul Hansen i 
Meelsted og Lars Ibsen i Olskier sogn igien af Søfren Myre som melt til forsikring stilled, blifver 
saa beholden igien Summa 121 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Hvoraf Enken tilkommer den halfvepart som er 60 Sld. 2 mrk. 14 skl., og derfor nyder formelte 
udlæg for resten 60 Sld. 2 mrk. 14 skl., er forskrefne afsatte jord, og indførsel undtagen 6 mrk., som 
deraf til Sogne Præstens fordring fradragis, og som Søfren Myre ved formelte hendelse ike til 
lægens jordefærd, endnu til dato ved endelig dom erkiendt, men star under Process.  
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Hvis aarsag nu ike widis hvor hans boes laad skal udlægis, eller tilregnis derfor det forskrefne 
udlæg, indtil endelig dom gangen er Seqvestreris. Og som ej nogen libhaver efer forgaaende 
advarsel sig hafver indfunden som har willed kiøbe noged ydermeere af dette boes rørrende og 
fortegned Goeds, Saa kand med denne forretning denne sin de ike videre foretagis, men i forskrefne 
maade saaleedis slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passeret foran findis indført, des til 
widnisbiurd under vore hender, og seigneter, Actum Ut Supra. Paa Høy Edle og Welbaarne 
Hr: Obersten Commendant og Amptmands weigne   Hans Jensen.  
Henrik Brugman.      Jep Hansen. Jørgen J:H: Hansen Myre. 
Claus C:P:S: Pedersen. Horka. Hans Ryman. Peder P:M:S: Mortensen. 
 
Følger dehling imellem børnen, her efter paa pag: 94 
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Anno 1700 Den 2 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Sampt 
Schifte, og Liqvidation efter S: Esper Pedersen, som boede, og døde paa det 8 wornede, 
beliggende udi Østermarie sogn .Imellem denne S: Mands efterlefvende hustru, Ellene Hansdaatter 
for hende blef efter hendis begiering til laugwærge anordned hendis broder  Mikel Hansen boende 
paa Smidegaarden i ØsterMarie  sogn, paa ene side, og paa anden side denne S: Mands med 
benefnte efterlefvende hustru aufled børn  som er 2 sønner og 4 døttre, hvoraf 
 
Dend eldste søn er  Peder Espersen.boende i Aarløse i Østermarie sogn. 
Dend anden søn er Mikel Espersen. paa 21 aar gl. værende hiemme hos moderen. Begge deris 
wærger. 
Dend eldste daatter Karne Espersdaatter i egteskab med Jep Pedersen boende i Ibskier sogn. 
Dend anden daatter Kirstene Espersdaatter i egteskab med Anders Rasmusen i Østerlaurskier  
Dend 3 daatter er Marine Espersdaater i egteskab med Peder Andersen boende i Aakier sogn. 
Dend yngste daatter Margreta Espersdaatter paa 24 aar gl. for hende er bemelte broderen Peder 
Espersen tilanordnet at værge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og 
Amptmand Waldemar Reets ved sin fuldmegtig  Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Esper Poulsen, og Anders 
Jensen. I bemelte Østermarie sogn. . Hvor da er forefunden og Passeret som følger, nemlig. 
 
Qveg. 
En røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe Koe 5 Sld., en røe brun Koe 5 Sld. 2 mrk., en hielmed en 
horned Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort Koe 5 Sld., en graae herred Koe 6 skl., som enken af børnen er 
blefven bevilged som her efter formeldis, en røed belted Tyr for 4 Sld., en røed Qvige 10 mrk., it 
røe hielmed Tyenød 2 Sld., en sort Qvigrkalf 4 mrk., en røe Tyrkalf 3 mrk., en røe braaged 
Qvigekalf 2 mrk., en sort braaged qvigekalf for 2 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En ung brun hest for 10 Sld., en brun blised hoppe 9 skl., en soed blised hest gilling 12 skl., hvilken 
Enken er bevilged som her efter formeeldis. 
Faar og Lam. 10 gl. Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 3 fior Lam á 2 mrk. 8 skl er 7 mrk. 8 skl., 9 
spæde Lam á 1 mrk er 9 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 3 mrk., Gieslinge á 4 skl er 3 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk., 3 spæde grise á 4 skl er 12 skl.,  
Boehave. 
En gl. karm wogn med lær seeler, hammel, tøm, og halseeler 4 Sld. 2 mrk., en gl. arbiedswogn med 
2 gl. smaa stier for 4 mrk., en gl. slee med jern vidier for 1 mrk., 2 høestier for 8 skl., en nye wefved 
behørig jern for 4 Sld., en gl. ploug med skiær juhl bøsse, løbere og ringe for 2 mrk., it gl. aar med 
bihl 8 skl., en træ tinned harrer 4 skl., en dito 2 skl., en ølltønde 2 mrk., en stand tønde 1 mrk. 4 skl., 
it øllkar paa 1½ tønde for 4 mrk., en hand qvern med huus og seiel 5 mrk., en røste ballig 12 skl., en 
¾ øltønde 1 mrk. 8 skl., 2 nye finne kitter á 4 skl er 8 skl.,  
I Øster huus. En gl. egekiste med laas og hengsler 6 mrk., 2 sammensatte sengested derfor 1 mrk., 
endnu en gl. sengested 4 skl., 
Sengeklæder. 1 blaae rannede ullen og linnen pude med linnen vor paa á 5 mrk er 10 mrk., en blaae 
ranned olmerdugs ofverdynne for 7 mrk., en sort ranned underdynne for 4 mrk., en blaae ranned 
hofveddynne 6 mrk., it gl. bruegarns lagen 3 mrk., it blaaegarns lagen 2 mrk.,  
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I Wester huus i øster seng, en gl. blaae ofverdynne 3 mrk., en sort ranned ullen underdynne 2 mrk., 
en ullen hofdynne 8 skl., en ullen, og linnen graae pude 12 skl., it blaargarns lagen 8 skl.,  
I Wester seng, en sort ranned overdynne 12 skl., en sort ranned underdynne 1 mrk., it blaar garns 
lagen 12 skl.,  
Kaabber. 
En gl. kedel af kaabber paa ½ tønde er vegtig til penge 4 Sld. 2 mrk., en malm gryde med en bod 
paa og en pan stoer, er vegtig til penge 6 mrk., en gl. fyre kiste i krobhused uden laas for 2 mrk., it 
gl. fyre bord for 8 skl., it gl. deigne trug 1 mrk., en tom tønde 4 skl., en half tønde 2 skl., it fyre bord 
i stuen med skoffe og oben foed 6 mrk., it gl. wraaeskab i stuen  for 1 mrk. 8 skl., en gl. wefved 
benkedynne 3½ alen lang 4 mrk., en wefved agedynne 1 mrk., it syed agedynne 2 mrk., it gl. syed 
hiønde 8 skl., it gl.tørfjern 8 skl., en gl. jern tyfve med ring 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne det Sterfboes middel til penge 126 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder som var af wadmel og skin haver denne S: mands børn bekommed 
sig at paaklæde og forslide, Enken med sin laug wærge, og samptlige arfvingerne blef af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette boes middel at angifve, hvor til de svarede ej 
videre at være, end angifved er og forskrefved staar, hvor for saa dette boes registrering herved er 
slutted. 
Dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er der til 
giort udlæg i følgende maader, nemlig; 
Efter den i bog clarringen den 22 Marty 1700. denne S: Mand meddeelte efter retning og 
skattebogens indhold, befindis Sterfboet til ambtstuen skyldig at være for aar 1699. 3 Rd. 5 mrk. 10 
skl., er 5 Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt, en røe hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., 2 spæde lam á 1 mrk er 2 
mrk., til overs 6 skl., :/: 
Rugen som er saaed, saa vel som hvis som nu i afvigte waars er saaed her til dette 8 Wornede, der 
om blef Enken med sine børn foreened, at Enken det med sin afgrøde sampt Engen tilsammen skl 
beholde til at afreede den rettighed med som for aar 1700. bør ydis, og betalis, for omrørte wornede, 
hvilked de med Enken indgik, paa det Enken desto bedre kunde ved magt blifve, og de 
vedkommende kunde være uden skade :/: 
Welb: Hr: Vicelands dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel, og afreigning som vedgikis af 
arfvingerne ret at være 39 Sld. 1 mrk. 6 skl., udlagt en ung brun hest for 10 Sld., 10 gl. Faar á 3 mrk 
er 7 Sld. 2 mrk., en røe belted Tyr for 4 Sld., 7 spæde Lam 7 mrk., en røe hielmed en herred Koe 5 
Sld. 2 mrk., en brun blissed Hoppe for 9 Sld., en malm gryde paa en span stoer 6 mrk., vedskattens 
udlæg. 6 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel og af regning som vedgikes 3 Sld. 2 mrk. 4 skl., 
udlagt it røe hielmed Tyrnød for 2 Sld., en hand qvern med huus, og seiel 5 mrk., en stand tønde for 
1 mrk. 4 skl., :/: 
Nok fordred Jacob Koefoed paa sin moders Elsebeth S: Peder Koefoefs wegne efter berørte sin 
sedels indhold, som og af arfvingerne vedgikis penge 9 Sld. 1 mrk. 13 skl., udlagt en nye med 
behørig jern for 4 Sld., en røed qvige for 10 mrk., 2 blaae ranned ullen og linnen puder med lin vor 
pa for 10 mrk., en sort braaged qvigekalf for 2 mrk., til overs 3 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter sin sedel som af arfvingerne vedgikes 2 Sld. 4 skl., udlagt, 
en blaae ranned olmerdugs ofverdynne for 7 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., til overs 12 skl., :/: 
Mads Koedoed Poulsen i Svaniche fordred for forstrekning til denne S: Mands begrafvelse som 
vedgikes, og i alt opdrager til penge 7 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt en sort Koe for 5 Sld.    3 fior Lam 
á 2 mrk. 8 skl., er 7 mrk. 8 skl., en sort ranned ullen underdynne for 2 mrk., ved Diderik Wolfs 
udlæg 4 skl., :/: 
Poul Koefoed i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 3 mrk., udlagt it bruegarns lagen i 
østerhuus for 3 mrk., :/: 
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Jørgen Koefoed i Østermarie sogn fordered for 2/5 tønde biuf 5 mrk., udlagt en sort qvigekalf for 4 
mrk., it syed hiønde for 1 mrk., :/: 
Claus Thisen i Svaniche lod fordre som vedgikes penge 2 mrk., udlagt en ploug med skier, juhl, 
bøsse løbere og ringe for 2 mrk., :/: 
Sønnen Peder Espersen angaf at være foreened paa Sterfboets wegne med sogne Præsten Hr: 
Søfren Larsen at hand saa vel som deignen for denne S: Mands lig begiengelse skal nyde her  af 
boet efter sambtlig arfvingernis vedgaaelse penge 4 Sld. Udlagt en røed Koe for 5 Sld., til overs 4 
mrk., :/: 
Claus Køller i Østermarie sogn fordred for denne S: Mands ligkiste arbiedsløn udlagt it øllkar paa 
1½ tønde 4 mrk.,  
Til Frigaards Broens Reparation skal betalis her af boet 8 skl., udlagt ved Diderik Wolfs udlæg at 
have disse 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte udlagt 2 Sld., bekom penge 7 mrk.,  
Skifteskriveren for sin umage i alt udlagt 4 Sld. 2 mrk., bekom 14 mrk. 12 skl., penge for de 6 Sld. 
2 mrk. udlagt af en røe Koe ved sogne Præsten udlæg de 4 mrk., en røe brun Koe for 5 Sld. 2 mrk., 
:/:  Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt en blaae overdynne i Wester seng i wester hus 
for 3 mrk., :/:  Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en øltønde 2 
mrk., en syed agedynne 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken af sine bemelte børn til 
erstadtning bevilged udleg her at Sterfboets middel for 27 Sld., og derfor udlagt, en graae herret 
Koe for 6 Sld., en soed blised Hest gilling for 12 Sld., en gl. karm wogn med lær seeler, hammel 
tøm, og halseeler for 4 Sld., 2 mrk., en kaabber kedel paa en half tønde stoer er vegtig til penge 4 
Sld. 2 mrk., :/:  Her foruden bevilged børnen Enken at nyde foruden skifte sin sengs klæder, som 
stoed i stuen. 
Summa andrager forde Gield og Prætensioner til penge 110 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold penge 15 Sld. 3 mrk. 3 skl., 
Og som de eldste børn som ere udgift af boet forhen i faderens velmagt er med given en deel til 
hiemgift, saa hafver de 2 yngste børn, og foruden forskrefne registering beholden, nemlig  
Sønnen Mikel Espersen, en brun stierned Foele, og en hvid braaged Koe og  
Søsteren Margreta Espersdaatter haver og her i Sterfboet beholden, en sort brun Koe, Saa var 
sambtlig børnen som myndige ere veltilfreds, at berørte sønnen, og daatteren de formelte overblefne 
15 Sld. 3 mrk. 3 skl., til lige deeling skulle nyde, hvor paa Enken med sin laug wærge ike vilde 
anke, nem det saaleedis samtøked, at skulle skee, hvor for saa Summen de berørte 2de børn, 
imellem deelis, og er deraf en hvers laad penge 7 Sld. 3 mrk. 9½ skl., og derfor en hver herefter for 
Summen som reignis for hiemgift er udlagt, nemlig. 
Sønnen Mikel Espersen forberørte 7 Sld. 3 mrk. 9½ skl., er udlagt en røe tyrkalf for 3 mrk.,  
helften af Giæssene for 3 mrk., en hvid Soe for 3 mrk.,  3 grise á 4 skl er 12 skl., en arbieds wogn 
med toe gl. smaa stier for 4 mrk., en slee med jern vidier 1 mrk., 2 Høe stier 8 skl., it aar med bihl 8 
skl., en harre 4 skl., en dito 2 skl., en røste ballig 12 skl., en 3 fierings øltønde 1½ mrk., 2 finne 
kitter 8 skl., 2 sammen satte sengesteder 1 mrk., en fyre kiste i krobhused uden laas 2 mrk., it fyre 
bord 8 skl., it deigne trug 1 mrk., til overs 4½ skl.,  
Daatteren Margreta Espersdaatter for anrørte 7 Sld. 3 mrk. 9 skl., er udlagt, en røe braaged 
Qvigekalf for 2 mrk., helften af Giessene for 3 mrk., en ege kiste med laas og hengsler i Østerhus 6 
mrk., it sengested i Østerhuus 4 skl., en sort ranned underdynne ibiden 4 mrk., en blaae ranned nye 
hofdynne 6 mrk., i westerhus i Øster seng, en ullen hoveddynne for 8 skl., en ullen og linnen  graae 
pude 12 skl., it blaargarns lagen 8 skl., I Wester seng ibiden, en sort ranned hofved dynne for 12 
skl., en sort ranned underdynne 1 mrk., it blaargarns lagen 12 skl., paalofted en tønde 4 skl., en half 
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tønde 2 skl., i stuen, en gl. wefved benkedynne 3½ allen lang for 4 mrk., it gl. syed hiønde for 8 
skl., it tørf jern for 8 skl., en jern tyfve med ring 4 skl., hos Elsebeth S: Per Koefoeds udlæg 3 skl., 
hos broderens laad 4½ skl.,:/: 
Efter at saaleedis var udlegt, blef Enken med sin laugwærge og samblig arfvingerne saa mange som 
her tilstede var, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde paa hvis som her nu foran findis indført 
noged at anke, hvor til svarede at de ike derpaa hafde noget at anke, men vare dermed veltilfreds, og 
fornøyet i allemaader, hvor ved saa dette skifte sluttes. Dette saa at være tilganged og Passeret des 
til vidnesbiurd, under vore hender, og signeter, Skiftesteden Ut Supra. Paa Høy Edle 
Obersten Commendant og Amptmands weigne  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Paa Enkens Weigne  Mikel M:H: Hansen.       Jep J:P: Persen.  
Peder P:E: Espersen. Mikel M:E: Espersen.  Anders A:R: Rasmusen. 
Peder P:A: Andersen.  Esper Poulsen.  Anders A:J:S: Jensen  
Dette er Passeret i min nerværelse, nemlig denne S: Mands broder Jens Persen.  
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Anno 1700 Den 3 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Sampt 
Schifte, og Liqvidation efter Jens Seiersen S: Hustru Giertrud Mikelsdaatter, som boede, 
og døde paa 34 Jordeiensdoms gaard  beliggende i Lyresbye udi  Østermarie sogn .Imellem denne 
S: Qvindes efterlatte Mand bemelte Jens Seiersen, paa ene side, og paa anden side, deris sammen 
auflede børn, som er 6 sønner og 4 døttre hvor af. 
 
Dend eldste søn er  Mikel Jensen. paa 20 aar gl. 
Dend anden søn er Hans Jensen. paa 19 aar gl. 
Dend 3 søn er  Jep Jensen paa 12 aar gl.  
Dend 4de søn er Jørgen Jensen paa 7 aar gl. 
Dend 5 søn er Seier Jensen 4 aar gl. 
Dend 6 søn er Jens Jensen 3 aar gl.  
Dend eldste daatter Inger Jensdaatter paa 17 aar gl. 
Dend anden daatter Karen Jensdaatter paa 14 aar gl. 
Dend 3 daatter er Margreta Jensdaater paa 5 aar gl.  
Dend 4 og yngste daatter Giertrud Jensdaatter paa 6te uger gammel 
For dem er faderen Jens Seiersen efter loven self wærge, og forelagt morbroderen Peder 
Mikelsen i Øtermarie sogn at være tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne  Hr: Obersten Commendant og 
Amptmand Waldemar Reets ved sin  fuldmegtig Hans Jensen og skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Esper Poulsen, og Anders Jensen. Taxerede i 
følgende maader Nemlig .  
 
Heste og Hopper. 
En brun blised ugilled Hest for 10 Sld., en gl. sort blised gilled Hest 14 mrk., en brun stierned 
Hoppe for 7 Sld., en brun skimlet Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for 8 Sld., endnu en brun 
skimlet Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., en gl. wrang bliset Hoppe for 5 Sld., it røe bliset Horsføll for 2 
Sld.,  
Qveg. 
En sort røget Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe 5 Sld., en gl. blak braaget Koe for 4 Sld., en gl. 
sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., en brun braaget Koe for 5 Sld., en røe Koe for 6 Sld., en sort stiernet Koe 
for 4 Sld., en røe skioldet Koe for 5 Sld., it sort studnød for 4 Sld., it røe skioldet studnød 4 Sld., it 
sort skioldet studnød 2 Sld. 2 mrk., it sort studnød for 2 Sld., endnu it dito 1 Sld. 3 mrk., it blak 
qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., it blaket Qvigenød 6 mrk., it røt qvigenød for 5 mrk.,  
Svin. 2 hvide Søer á 3 mrk er 6 mrk., 12 grise á 4 skl er 3 mrk., 2 røe sandet galt svin á 1½ mrk er 3 
mrk., 3 Søe svin som er røe sandet á 1 mrk 8 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Gies. 6 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 6 mrk., 20 Gieslinge á 2 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 20 gl. Faar á 3 mrk er 15 Sld., 20 Lam á 1 mrk er 5 Sld.,  
Kaabber wahre. 
En gl. brendeviins pande med hat og piber er vegtig till 5 Sld., en fierings kedel er vegtig till penge 
3 Sld. 2 mrk., en gl. kitte kedel er vigtig till penge 3 Sld. 1 mrk., en kitte kedel for 1 Sld. 8 skl., en 
gl. mæssing kedel for 2 mrk., en gl. kaabber kedel for 3 mrk., en gl. panne kidel for 2 Sld., en liden 
mæssing kedel paa 3 potter for 12 skl.,  
I lille stuen. 
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En blaae ranned wadmels ofverdynne for 4 mrk., en linnen underdynne for 3 mrk., en linnen hofvet 
pude med lin vor paa for 2 mrk., en linnen hofvet pude med dantis waar paa 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne 12 skl., it bruegarns lagen 3 mrk., it gl. blaargarns lagen 1 mrk., en gl. benkedynne 3 
alen lang for 1 mrk.,nogen gammelt benkedynne 8 skl., en syed agedynne for 1 mrk. 8 skl., it gl. 
fyrre bord for 12 skl., it langt fyrre bord blad for 1 mrk., it gl. sengested for 8 skl., en gl. kiste uden 
laas for 12 skl., en gl. fyrre benk for 4 skl., 
I Krobhused. 
En linnen underdynne 3 mrk., it gl. rannet sengeklæde for 12 skl., gl. blaargarns lagen 12 skl., en 
wadmels hofdynne for 8 skl., en linnen ofvet pude 1 mrk. 8 skl., en gl. laasfast fyrre kiste for 3 
mrk., en gl. fyrre kiste uden laas for 4 skl., en gl. fyrre Ørk for 1 mrk. 4 skl., 2 gl. øl halftønder for 2 
mrk., en gl. øltønde for 1 mrk., en gl. dito for 8 skl., en gl. øll half tønde 6 skl., en sille fiering for 4 
skl., it gl. sengested for 1 mrk. 4 skl.,  
Paa Krobhusets loftet 
8 gl. straabonds tønder á 6 skl er 3 mrk., 2 græs seyser med bom og ringe á 2 mrk er 4 mrk., en gl. 
korn seys for 1 mrk., 2 lyng rifver á 8 sk er 1 mrk.,  en gl. spin rok for 1 mrk.,  
Paa Stue loftet. 4 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk., it ølkar for 1 mrk. 8 skl., 2 drøfte trug á 8 skl 
er 1 mrk.,  
I Sterhusets Cammer it deignetrug for 2 mrk. 8 skl., it winfad for 1 mrk., en gl. wef med sin tilbehør 
for 2 Sld.,it ølkar paa 2 tønder 2 mrk., 4 straabonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., 10 sybøtter og 
spenner á 4 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
I Gaarden. 2 plouge med jern hiul bøsse og ringe á 4 mrk er 2 Sld., 2 aar med bihl paa á 1 mrk er 2 
mrk., 2 harrer á 6 skl er 12 skl., it slee kar for 1 mrk., en gl. sleede for 4 skl., en gl.skov sleede med 
jernet træ for 12 skl., en gl. wogn med smaa stier tøm og halseeler, sampt hammel for 1 Sld. 2 mrk., 
en for reeder wogn med tøm, hammel og halseeler for 2 Sld., en gl. skouf wogn 1 Sld. 2 mrk., en 
ruhl med skogle og jern tappe 1 Sld.,  
I Huggehuused. 
En hand øpse for 2 mrk., en stok øpse for 1 mrk. 8 skl., 3 krak øpse á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., it bufve 
sauf for 12 skl., en baane knif 8 skl., en naur for 12 skl., en lund naur 4 skl., en beder naur for 6 skl., 
en jern kiste for 8 skl., 2 kalketønder á 6 skl er 12 skl., en haand qvern og segel for 1 Sld., en hugge 
benk for 6 skl.,  
I Stuen, 
It fyrre bord med skuffe og obenfoed for 6 mrk., it gl. wraaskab med en laas og 2 døreforre for 3 
mrk., en en spolskaded benkedynne for bordenden 3½ allen lang for 1 Sld., en nye wefved benke 
dynne for 6 Sld., endnu oller bordet 3 allen lang for 2 mrk., en syed agedynne for 1 mrk. 8 skl., it 
syed hiønde 1 mrk., it syed hiønde med skin vaar under for 1 mrk. 4 skl., it syed hiønde med 
wadmels waar under 14 skl., en bagstoel for 1 mrk., endnu en bag stoel med røke paa 8 skl., 
Summa andrager forskrefne Sterfboets løsøre middel till penge 182 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Walentin Pæhner i Ibsker sogn vedstoed her til Sterfboet skyldig at være pandte penge 10 Sld., 
Jens Seiersen angaf, at Anders Hop i Svaniche er her til boet skyldig , og i pandt 2 bruegarns lagen 
og en dreyelsdug for 4 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Henrik Mortensen i Svaniche er og efter Jens Seiersen formelding skyldig her till boet, og derfor 6 
par sølf mallier i pandt for 1 Sld. 1 mrk.,  
Morten Laursen i Listed er og her till boet skyldig og i pandt, it bruegarns lagen og en haand øpse 
for 1 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Niels Nielsen i Listed er skyldig her till boet og i pandt it bruegarns lagen og it pude waar af bave 
lærred for 3 mrk. 7 skl.,  
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Hans Laursen norden for Øllegaarden i Østermarie sogn er skyldig her till boet efter Jens Seiersens 
angifvende, og er derfor till underpandt en brøgger kedel paa en tønde for 9 Sld. 1 mrk 5 skl.,  
Mons Ibsen paa Hallene i Østermarie sogn er skyldig her till boet efter Jens Seiersens angifvende, 
og till underpandt stillet en kaabber kedel paa en span stoer for penge 2 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Jep Jensen i Østermarie sogn i Lyrersbye, er her till boet skyldig efter Jens Seiersens angifvelve 
penge 6 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Den 35. Laurits Jørgensen i østermarie sogn, er her till boet skyldig penge 2 Sld.,  
Peder Hansen paa 10 waanet i Østermarie sogn , er her till boet skyldig 3 Sld.,  
Sergiant Hans Hansen i Østermarie sogn er her till boet skyldig efter Jens Seiersens angifvende 
penge 1 Sld.,  
Niels Ibsen i Østermarie sogn er her till boet skyldig efter Jens Seiersens angifvende penge 3 mrk. 8 
skl.,  
Summa andrager forskrefne tilstaaende Gield till Penge 43 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Summa Summarum Andrager formelte dette Sterfboes middel till 
 penge 226 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Belandende dend sæd som i forleeden efter høst af Rug, saa vel som i waaren ere tilflugt af Biug 
hafve og deslige meere er saaed. Da blef derom imellem faderen Jens Seiersen og tilsiuns wærgen 
paa børnens weigne, Saa vel som hvis afgrøede engen tillige med sædenlagt i dette aar forskylde :/ 
Eenet og Accorderit, at som det sig endnu anjer til ringe afgrøde at der for Jens Seiersen skall det 
tilsammen beholde, og skall hand derimod svare og betal alt hvis landgielde, skat og tiende, som 
forberørte 34 gaard for indeværende aar 1700. skall og bør ydes og betalis, Hvor ved dend poht 
bekom,   
Hvornest blef angifven Sal: Qvindis Ifare eller gang klæder, og af formelte wurderings mænd i 
følgende maade nemlig. En sort klædis kaabe som er ike vendt for 5 Sld. 2 mrk., it grøndt florettis 
snørlif med bon paa og mæssing mallier udi for 2 Sld., en sort klædis trøye med lærret under 2 Sld. 
2 mrk., en sort wadmelstrøye 1 mrk. 8 skl., it sort fifskaftes skiørdt for 1 Sld. 2 mrk., en gl. sort 
wadmels trøye for 8 skl., it røt wadmels skiørdt for 3 mrk., en silke grof garns hufve for 1 mrk. 8 
skl., it grønt raskis forklæde for 1 mrk. 8 skl., it bruegarns forklæde for 1 mrk. 4 skl., endnu en 
halsklud for 12 skl., 2 panne lin begge for 12 skl., Summa andrager forskrefne Ifareklæder till penge 
14 Sld. 12 skl.,  Hvilke deelis imellem forskrefne  denne S: Qvindis 6 sønner og 4 døttre, er deraf en 
broderlaad penge 7 mrk. 1½ skl., og en søsterlaad  ere 3 mrk. 8 ¾ skl.,  Som faderen dem i 
fremtiden tilsvarer, der imod beholdte faderen sine egne Ifareklæder. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og af Jens Seiersen  vedgaaedt 
som følger nemlig. 
Welb: Hr: Vicelandsdommer Ancher Müller hafver at fordre efter Jens Seiersens angifvende og 
vedgaaelse penge 5 Sld.,  
Sogne Præsten Hr: Søfren Laursen tilkommer for denne Sal: Qvindis liig begravelse 4 Sld.,  
Christian Jacobsen i Østermarie sogn, for denne Sal: Qvindis liigkiste fordret arbiedsløn penge 3 
mrk., Imod denne Sal: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning saadelsom og till de smaae 
børns opforstning, der om blef faderen Jens Seyersen med tilsiuns wærgen foreenet, at Jens 
Seyersen af boes andeel skall nyde udleg for penge 40 Sld., 
Af dend skifteforretning ganget efter Sal: Albert Høy, som boede og døde i Listed udi Ibsker sogn 
dend 28 juny 1688 befindis Jens Seyersen at vere till ordnet at værge for dend halfvepart, af denne 
Sal: Mands søn Andreas Lyrs tilkommer nemlig dend halfvepart som ham tilkommer efter 
skiftebrefves indhold, og Jens Nielsen i Ibskier sogn for dend anden halfvepart, og som Jens 
Seyersen nu tilkommer her ved wærgemaall forfne egne børn. Saa er her ved isteden for Jens 
Seyersen, till wærge anordnet, hans half broder Peder Mikelsen i Østermarie sogn, tillige med 
berørte Jens Nielsen, at wærge for berørte Andreas Høy. Og som nu angifver at myndlingens moder 
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som endnu er Enke, haver ald formelte sin søns tilfalden arf, hos sig at svare till. Saa nu de anmelte 
wærger forreligger at til én efter loven, myndlingen vorder foruden skade, og saaleedes dette 
Sterfboe nu derfor fri att være, efter formelte skiftebrefves og denne mennings indhold. 
Skifteforwalteren for sin umage og reise bevilget 10 mrk., :/ 
Skifteskriveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, dette skiftebref at 
skrifve og til bogs føre med videre, og reisen ialdt bevilget 5 Sld., :/ 
Stemplet papir till denne forretning for 6 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk. er 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge          50 Sld. 3 mrk. 
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge         166 Sld. 2 mrk. 12 skl.,   
Hvoraf faderen tilkommer dend halfvepart som er penge          83 Sld. 1 mrk.   6 skl.,     
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne 6 sønner og  
4 døttre, denne Sahl: Qvinde med sin efterlefvende mand Jens Seyer 
Sen auflede børn, er deraf en broderlaad penge          10 Sld. 1 mrk. 10 6/8 skl.,      
Og en systerlaad   penge            5 Sld.             13 3/8 skl.,   
Og som faderen er self sine børns wærger, og Creditorerne som er anførdt, will betroe ham  hvis de 
hafde at fordre, Saa giøris ike fornøden, it hvert barn særdeelis at till eggn men med tilsiuns 
wærgens samtyke derved sluttet. At faderen Jens Seyersen dette her udi anførdte rørrende Gods og 
tilstaaende Gield self beholder, og der imod sine Creditorer og sine børn efter formelte udreigning 
at svare. Og blef afhandlet nu her paa Sterfboet, at faderen Jens Seyersen beholder samptlig børnens 
anparter uden rente, indtill de blifver hver sig saa alderne, at de deris anpart, self kand annammer, 
efter som én stor deel af boens middel bestaar udi adtskillige ringe vare som Registering udviser. 
Belangende denne 34 gaard i Østermarie sogn, saa blef derom nu paa Sterfboet ike noget videre 
foretagen, efter som Jens Seyersen med sin broder dend efter sin Sal: Fader hafver arfvet, og dend 
der efter er forbedret i huus bygning med videre, og der pa nu ike nogen taxt findis, hvor for dend 
indtill nogen af børnen som før er nefndt, der paa will hafves taxt og sætning, og anpart deraf 
fordrer, till mænds opkræfvelse med paa følgen taxering henstaar, hvor till skifteforwalteren samme 
henviste. Hvor saa dette skifte, efter som Jens Seyersen og tilsiuns wærgen Peder Mikelsen paa bør 
Nens wegne, af skifteforwalteren blef tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at angifve. 
Der till de svarede, at ej videre var at angifve, end registeringen udviser, og ingen med videre 
fordring end anførdt er sig angaf, dermed er sluttet, hvilket saa at verred tilganget og Passeret, vi 
vore hænder og Signeter her under bekræfte. Actum skiftesteden Ut Supra. Paa Høy Edle og 
Welbaarne Hr: Oberst Commendant og Amptmands weigne, Jens Hansen. Henrik Brugman.  
Jens Seyersen. Peder P:M:S: Mikelsen. Eget skrefne navn.   Mikel Jensen. 
Hans H:J:S: Jensens eget skrefne navn. Esper Poulsen.  
Anders A:J:S: Jensens eget skrefne navn.  
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Anno 1700 Den 7 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering, Sampt 
Schifte, og Liqvidation efter Mogens Jørgensens Sal: Hustru Kirstine Thommesdaatter, 
som med bemelte sin mand boede, og døde paa det 2 Waarnede kaldis Snellinge, liggende i Røe 
sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand bemelte Mogens Jørgensen, paa ene side, 
og paa anden side, deris sammen auflede liden daatter   
 
Ved navn Magdalena Mogensdaatter paa 4de ugger gammell, for hende er faderen efter loven 
self wærge, og forelagt hendis moder broder Hans Tommesen i Østelaurskier sogn at være tilsiuns 
wærge. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans Ibsen og Peder 
Laursen i bemelte Røe sogn. Hvor da er forfunden og Passeret som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En røe blised Hest for 7 Sld., en brun Hest for 4 Sld., en røe braaget Koe for 5 Sld., findis ellers 2 
Kiør, nemlig en eøe og en sort hielmet Koe, som begge tilhør efter vedgaaelse Peder Laursen i Røe 
sogn. Saa og findis en røe braaget Koe som tilhør Anders Hansen paa 15 Waarnet i Østerlaurskier 
sogn, som Mons Jørgensen har under leye, en røe hielmed Tyrkalf for 3 mrk., en røe qvigekalf for 2 
mrk., en sort røgget Qvigekalf for 2 mrk., en mæssing kedel for 5 mrk., it lidet ølkar for 1 mrk. 4 
skl., en haar tøy for 10 skl., en kalke tønde for 8 skl., wogn med stier hammel tøm og halseeler for 4 
Sld., en ploug med jern hiull og ringe 2 Sld., en sleede med jern vidier for 1 mrk., it aar med bihl 
paa for 10 skl., 2 gl. træ tinnet harrer á 8 skl er 1 mrk., en laasfast ege Ørk er sat for 3 Sld., it gl.lidet 
fyrre bord for 1 mrk. 4 skl., it andet fyrre bord med oben foed for 1 Sld. 2 mrk., 2 gl. tønder i 
krobhuset for 12 skl., en kierne for 6 skl., en ølfiering for 12 skl., 3 gl. sybøtter á 2 skl er 6 skl.,  
En gl. øpse for 8 skl.,  
Denne Sal: Qvindes Ifareklæder, blef og till boes middel anførdt, efter som Mons Jørgensens 
klæder ike er af synderlig verdi, it gl. sort fifskaftes skiørdt for 5 mrk., it gl. blaat ullet og linnet 
skiørdt for 5 mrk., en gl. wadmels trøye for 2 mrk., en gl. røed pollemeetis trøye for 1 mrk., en gl. 
sort klædis hufve for 1 mrk. 4 skl., it gl. blommet fifskaftes snørlif med grønne baand paa 1 mrk., :/ 
Sæden angaaende, da er der saaed en half tønde rug en half tønde Biug og 2 tønder haufre, det med 
sin afgrøde og engen; derom blef afhandlet paa Sterfboet, at Mons Jørgensen det til sammen 
beholder, og der imod, og der imod skall afreede hvis for dette 2 wornede for 1700. bør ydis og 
betalis. 
Summa andrager forskrefne Sterfboet middel til penge 35 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og dertill udlagt nemlig. 
Efter den i bog klaringen Mogens Jørgensen med dette efterretning datterit dend 19 Marty 1700. 
Befindes at rester till amptstuen for Anno 1698 og 1699. ialdt 4 Sld. 11 skl., her paa er till 
afkortning efter Herr Ampt skifverens sedel for Mons Jørgensens handtlanger hage Datterit dend 10 
Mai ogs A: 1700. 6 mrk., rester saa igien penge 2 Sld. 2 mrk. 11 skl., herfor er udlagt en røe braaget 
Koe for 5 Sld., till ofvers 9 mrk. 5 skl., :/ 
Rasmus Hansen som tienner hos Hr: Christen Lind Sogne Præst i Røe sogn fordred som vedgikes 
penge 6 mrk. 12 skl., udlagt herfor en laasfast Ege ørk for 3 Sld., og till ofvers 5 mrk. 4 skl., Og 
ellers lofvet Mons Jørgensen self at betale anrørttede Gield 6 mrk. 12 skl., med reede penge. 
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Mogens Jørgensen angaf at være skyldig till welb: Hr: Vicelandsdommer Ancher Müller penge 3 
Sld. 1 mrk., her for udlagt af fornefne røe braaget Koe paa disse 3 Sld. 1 mrk., de 9 mrk. 5 skl., en 
røe hielmet Tyrkalf for 3 mrk., en øllfiering for 12 skl., :/ 
Dend anordnet deigne sønnen Petter Clausen for sin umage at siunge ofver denne Sal: Qvindis liig 
bevilget 1 mrk. 4 skl., her for udlagt en sort klædis for 1 mrk. 4 skl., :/ 
Imod denne Sal: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning, saa og till det lille barns opforstring 
blef faderen Mogens Jørgensen bevilget udleg for 10 Sld., udlagt en røe bliset Hest for 7 Sld., en 
brun Hest for 4 Sld., till ofvers 1 Sld., :/ Her foruden beholde Mons Jørgensen sin seng som stoed i 
stuen.  Skifteforwalteren for sin umage blef bevilget 3 mrk., af it sort fifskaftes skiørdt de 3 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte dette skiftebref at 
skrifve og till bogs føre 6 mrk., udlagt it blaat ullet og linnet skiørdt for 5 mrk., en røe trøye for 1 
mrk., :/  Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., af it sort fifskaftes skiørdt 2 mrk., en slee 
med jern vidier 1 mrk., :/  Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt it 
lidet ølkar for 1 mrk. 4 skl., en saae for 10 skl., af Ørken de 2 skl., 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge  21 Sld. 1 mrk. 11 skl., ,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling  Pengr 14 Sld.      9 skl.,  
Deraf tilkommer faderen dend halfvepart som er  Penge    7 Sld.     4½ skl.,  
Dend anden halfvepart, tilkommer denne Sal: Qvindis 
Efterlefvende liden daatter, som og er   Penge     7 Sld.       4½ skl.,  
Og som faderen er self berørte sit barns wærge, saa giøris ike førnøden til hver særdelis at  
Udlegge, men faderen barnet self at svare efter forskrefne udreigning, Og der imod det  øfrige 
rørrende Goeds beholde; Till det sidste blef faderen af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde 
meere till dette boes middel at angifve, hvor till hand svarede, ey videre at verre, og ey angaf sig 
fleere med videre Gields fordringer, end anførdt er dette saa at være tilganget og Passeret Testerer. 
Hans Jensen.  Henrik Brugman.   Mogens M:J:S: Jørgensen  
Hans H:J:S: Jørgensen. Peder P:L:S: Laursen. 
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Anno 1700 Den 14 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Liqvidation med 
boens løsøre middel og Gield, till it lovligt skifte at holde efter Hans Pedersens Sahl: hustru 
Kirstine Hansdaatter som boede, og døde paa deen 14 gaard paa Klindt udi Westermarie sogn. 
Imellem denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand bemelte Hans Pedersen, paa ene side, og paa 
anden side, denne Sal: Qvindis bemelte sin Mand auflede børn, som er en søn. 
 
en søn ved navn Hans Hansen som endnu er hiemme hos faderen  Og er sin egen wærge 
og en daatter ved navn Mette Hansdaatter 24 aar gl. som og er hiemme hos faderen, og er 
faderen self wærge for hinde og forelagt broderen bemelte Hans Hansen at være tilsiuns wærge. 
Saa at daatteren ey nogen skade paa sin arfvepart i sin tiid lider; 
 
Hvor ved paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Hvor da imellem berørte Hans Pedersen og Hans Born 
indgikdes en venlig Contract og foreening 
  
Saaleedis at eftersom dend skadelige giest Ildebrand, kort førend bemelte denne Sahl: Qvinde ved 
døden afgik, at brendte dend 13 gaard paa Klindt i Westermarie sogn, hvor de nemlig Hans Persen 
og hans Sal: Hustru, hafde deris boepæhl og Middel, ved hvilken Ildebrand én stor deel af Hans 
Pedersens Boehave og middel, blef opbrendt og forringered, og derfor af Hans Pedersen aller 
underdanigst vendtis af hans Kong: May: allernaadigste efterladelse indeværende aar 1700. afgift, 
landgielde, med videre hielp, hvorom Hans Pedersen will giøre allerunderdanigste ansøgning; Saa 
hafver Hans Pedersen nu, af aldt hvis løsøre hand endnu eyer, lofvet og tilsagt bemelte sin søn og 
daatter, paa deris anpardter til arfve, efter berørte dens Sal: Moder, 40 Sld., udi hvilken arfvepart 
sønnen indgik, af sin egen fri willie, og gott hiertte laug, at søsteren skal hafve lige stoer laad med 
hammen, Saa er da paa én hvert part 20 Sld.,. Der foruden bevilget baade faderen og sønnen at 
benefnte daatteren skall beholde alle sine Sahl: Moders Ifare eller gang klæder, som hvis og nu self, 
til sig hafver annammet, og at bruge till sin enfe nøtte efter haanden at forslide, der foruden lofvede 
Hans Pedersen self at will betale ald den bort skyldige Gield, som nu Sterfboet kand till nogen med 
restere som er, og i særdeelis det wærgemaal som Hans Pedersen nu med inde sidder, og hafver for 
Sal: Holger Pedersens daatter Anna Holgersdaatter som tilkommer 18 Sld. 2 mrk. 5 skl. Med 
rentte siden skiftebrefvets dato dend 25 juny 1697. Saa og en sort mæhr som hende derfor er 
bevilget, hvilket wærgemaal Hans Pedersen lofved straxs i nest kommende fihhet, at will fra sig 
lefvere, udi lige saa gode vare som hand det annammede og i det øfrige will Hans Pedersen holde 
sine børn saavelsom hvis Creditor Sterfboer nu hafver som will Hans Pedersen Gielden betroe, og 
bedage, Uden skade og skadisløs i alle maader. 
Belangende Jordegoedset som er dend 13 og dend 15 gaard paa klint i Westermarie sogn, da som 
der paa nu ingen tax forrefindis, forblifver det samptlige Hans Pedersen og hans søn og bemelte 
daatteren till dehling efter loven naar den endten ved mænd sættes, eller de og derom anderleedis i 
sin tiid foreenis; Dette till stadfæstelse hafver vi samptlige vore hænder neden paa skrefven, swom 
skeede udi tvende dannemænds hos værelse, nemlig Lars Hansen. Jens Madsen i bemelte 
westermarie sogn, som dette med os under deris hænder, at som forskrefvet staar tilganget og 
Passeret, bekræfter. Actum skiftesteden paa 14 gaard paa Klint i Westermarie sogn Ut Supra.  
Hans Jensen.  H: Brugman.  Hans Pedersen.  Hans Hansen. 
 Laurits Hansen.  Jens Madsen. 
egen haand.     
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Anno 1700 Den 17 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Deeling efter Salig Hans Nielsen, som boede, og døde paa deen 30te Jord Eyendoms 
gaard udi Østerlaurskier sogn. Imellem denne Sal: mands  efterlatte hustru Karne Nielsdaatter 
for hende blef efter hendis begiering till laugwærge anordnet, Esper Poulsen i Østermarie sogn. paa 
ene side, og paa anden side, denne Sal: Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som er 3 
sønner og 2 døttre, hvor af   
 
Dend eldste søn er Niels Hansen som er sin egen wærge. 
Dend anden søn er Hans Hansen og sin egen wærge. 
Dend yngste søn er Olluf Hansen paa 14tende aar gl. for hammen er til wærge anordnet Jens Munk 
boende i Lyersbye i Østermarie sogn. 
Dend eldste daatter Kirstine Hansdaatter paa 11 aar gl. for hende saavel somTyskeren. 
Dend yngste daatter Anna Hansdaatter paa 8tende aar gl. paatog sig fader broderen Hr: 
Ritmesteren Rasmus Nielsen boende paa Store Caniche gaard i Boelsker sogn at wærge; 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Jep Hansen 
og Peder Mortensen i bemelte Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger nemlig 
 
Qveg. 
En røe røget Koe for 6 Sld., en røe stierned Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe braaget Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en røe hielmet Koe 5 Sld. 2 mrk., en blak røget Koe for 6 Sld., en blak røget Koe nest 
benefndt, en brun stiernet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en ung røe grimmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. 
røe grimmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en gl. bleg grimmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort bliset Koe for 5 
Sld. 2 mrk., en røe beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., :/ 
Kalfve som er føed udi indeværende aar, en røe beltet Qvigekalf for 3 mrk., en røe hielmet Qvige 
kalf for 3 mrk., en sort braaget Qvigekalf for 2 mrk. 8 skl., en blaket Qvigekalf 3 mrk., 2 sorte 
grimmede Qvige kalfve á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en røe grimmed studkalf for 3 mrk., en hvid 
studkalf for 2 mrk. 8 skl., en røe tyrkalf er 1 Sld. 2 mrk., en røe grimmet studkalf for 3 mrk., en 
studkalf for 2 mrk. 8 skl., en røe tyrkalf for 2 mrk., en blak hielmed studkalf for 2 mrk., :/ 
Ungt Qveg. 
En sort i kalfvet Qvie for 4 Sld. 2 mrk., en blak røgget Qvie for 4 Sld., en brun braaget stud 4 Sld. 2 
mrk., og en røe braaget stud 4 Sld. 2 mrk., en røe grimmet Tyr for 4 Sld., en liden røe hielmet stud 
for 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmet og hvid manket studnød for 2 Sld., it sort hielmet studnød 2 Sld., it 
røe grimmed studnød for 2 Sld., :/ 
Faar og Lam. 20 støker gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 17 Sld 2 mrk., 18 Lam ´a 1 mrk. 8 skl er 6 Sld. 3 
mrk.,:/ 
Heste og Hopper. 
En gl. skimlet og bliset gilling for 6 Sld., en ung røe bliset ugillet Hest for 12 Sld., en sort skimlet 
gillet Foele for 8 Sld., en sort Foele for 7 Sld., en ung hvid Hoppe 10 Sld., en gl. hvid Hoppe 6 Sld., 
en gl. brun Hoppe for 4 Sld., en ung røe skimlet Hoppe for 8 Sld., en blak bliset Hoppe for 6 Sld., 
en sort Hoppe med it steet Horsføll for 7 Sld.,  
Kaabber Wahre. 
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En nye kaabber kedel er paa en tønde og en fiering stoer er vegtig till penge 20 Sld., en gl. 
brendeviins pande med hat og pibber vog 1½ lispund ansat skaalpund for 1 mrk er 6 Sld., en half 
tønde kaabber kedel vog 18 skaalpund á 1 mrk er 4 Sld 2 mrk., en liden kitte kedel vog 4 skaalpund 
á 1 mrk er 1 Sld., en panne kaabber kedel vog 10 skaalpund á 20 skl er 3 Sld. 8 skl., en malm gryde 
paa en kitte stoer vog 7 skaalpund á 6 skl er 2 mrk. 10 skl.,  
Benche og Sengeklæder I Herbergehuuset 
 I den nord weste seng. En olmerdugs blaae rannet ofverdynne for 4 Sld., en linden grof underdynne 
for 1 Sld. 2 mrk., 2 linnen hofvetdynne støket 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 olmerdugs blaae rannet 
puder uden lin waar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 blaargarns á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., I Nordøster seng 
en bolster ofverdynne er sat for 5 Sld., en linnen underdynne er sat for 2 Sld. 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne 2 mrk., en ullen sort rannet hofvetdynne for 1 mrk., 2 pudder med lin waar og strik á 6 
mrk er 3 Sld., 2 bruegarns lagen á 6 mrk er 3 Sld.,  I Søndre seng. En olmerdugs blaae rannet 
ofverdynne for 4 Sld., en linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en ullen hofvet dynne 3 mrk., 2 
blaargarns lagen á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en gl. wefved benkedynne 3 mands sæde for 1 mrk., en 
nye wefvet agedynne for 3 mrk., it lesnet hiønde for 2 mrk., it flamsk hiønde for 1 mrk. 8 skl., en 
røe lesnet agedynne for 3 mrk., it blaae agtig lesnet hiønde for 2 mrk., it grøndt sengeklæde 2 mrk., 
it fyrrebord med aaben foed uden skuffe for 5 mrk., it fyrre sengested for 6 mrk., en stoer eegekiste 
med laas og hengsler sort mallet er sat for 3 Sld., en liden egekiste med lister paa, uden laas og 
hengsler for 1 Sld., en mallet fyrrekiste med laas og hengsler for 1 Sld. 1 mrk., :/ 
I dend gamle stue Seng. It blaargarns lagen for 2 mrk.,:/ 
I Krobhuuset sengeklæder. 
En ullen ofverdynne 1 Sld. 2 mrk., en linnen underdynne for 1 Sld., en hvid ulmerdugs pude uden 
lin waar for 2 mrk., en røe rannet hofdynne 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., :/ 
I Stuen. 
En læsnetbenkedynne paa grøn bun 7 allen lagn er sat for 5 Sld., en læsnet benkedynne under 
winduen 6 allen lang for 3 Sld. 2 mrk., en gl. benkedynne paa guhl bun for bordenden 2 allen lang 
for 3 mrk., en gl. benkedynne paa guhl bon paa benken indfor  dørren 2 allen lang for 3 mrk., it syed 
hiønde med guhl rannet for under paa grøn bund for 3 mrk., it syed hiønde med røed bund og guhl 
rannet foer under for 3 mrk., it askebord med lugt foed og skuffe under for 4 Sld., it fyrrebord med 
lugt foed uden skuffe for1 Sld. 2 mrk., it wraaeskab med 2 laase og dragrum udi for 3 Sld., en gl. 
røkbag stoel for 8 skl., en træ bagstoel for 1 mrk., :/ 
Linklæder. 
En dreyels borddug af en breed 3 allen lang for 1 Sld. 2 mrk., en borddug wefvet i rueder for 1 Sld., 
endnu en borddug wefvet i kranger for 2 mrk., it dreyels haandklæde med udsydning for 1 mrk., it 
haand klæde med blaat randet i wefvet for 1 mrk., it madskab i krubhuuset med en laas 2 Sld. 2 
mrk., en straabonds tønde for 8 skl., en øl halftønde 8 skl.,  
I Gamle Stuen. 
It gl. sengested for 2 mrk., it nyt aske bord blad for 3 mrk., it gl.madskab for 2 mrk., endnu it gl. 
wraaeskab for 3 mrk., en øllfiering for 6 skl., it gl.ølkar for 2 mrk., en straaboend tønde for 8 skl., 
en kalketønde for 6 skl., eb standtønde for 8 skl., en tiære tønde for 1 mrk., en haand qvern med 
huus og jern seigl for 1 Sld. 2 mrk., en Ølltønde for 1 mrk., en salte fiering for 6 skl., en slate for 4 
skl., it ølkar paa loftet for 1 Sld. 2 mrk., 3 græs seyser med bom og ringe á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 
en eege kiste uden laas for 2 Sld. 1 mrk., en gryde kraag for 2 mrk., it deigne trug for 2 mrk., 5 
straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., en øl half tønde for 8 skl., 2 salte half tønder á 6 skl er 12 
skl., :/ 
I Steerhuuset. 
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2 gryde kraage af jern á 2 mrk er 4 mrk., 2 tørfjern á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., endnu it tørf jern 
for 12 skl., 2 lyng rifver á 1 mrk er 2 mrk., en jern haand stang for 2 mrk., en stokøpse for 2 mrk., 
en jern træfoed for 2 mrk., 2 jern tyfver á 6 skl er 12 skl., it hartøy med hammer og støf for 1 mrk.,  
I Hugehuuset. 
En ploug med behørige jern, hiul ringe og bøsse 6 mrk., it degne trug for 3 mrk., it fyrre bord med 
gl. foed 3 mrk., it lidet ølkar for 1 Sld., 2 øl tønder á 1 mrk er 2 mrk., en gl. sleede med jern vidier 2 
mrk., en gl. jern hille for 1 mrk., 2 draglenker á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en Muhquet for 1 mrk. 4 skl., 
en hug degn for 1 mrk., 8 ege planker á 1 mrk  er 8 mrk., 2 salte fieringer á 4 skl er 8 skl., it aar med 
bihl for 1 mrk., endnu it aar med bihl 1 mrk., 2 træ tinnet harrer 8 skl., en arbieds wogn med 
høestier, hammel tøm og halseeler for 3 Sld. 2 mrk., endnu en arbieds wogn med jernet hammel, 
tøm og halseeler sampt4 smaae stier for 3 Sld.,  
Gies. 4 gl. gies og en gaase á 1 mrk. 2 mrk. 4 skl., 8 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk., :/ 
Svin. 2 soesvin á 3 mrk er 1 Sld 2 mrk., it galt svin for 3 mrk., :/ 
Sølf. 
En Sølfstaab paa en stoer pæl er vegtig till 8 Sld., 2 gl. Sølf skeer er vegtig till penge 3 Sld., it par 
sortte klædis bopser 1 Sld. 3 mrk.,:/ 
En eng beliggende udi Lyers skoufve udi Østermarie sogn, grændende op till Jens Munk, Jens 
Pedersen og Laurs Jørgensens, skoufve iben: som er fri kiøbt jord og Sal: Hans Nielsen hafver 
arfvet med bemelte sin hustru efter hendis Sahl: fader Niels Mikelsen, hvor paa er wopsen én deel 
skouf som nu er anseet og er en ung æege skouf, af bemelte wurderings mænd nu taxerit for 20 Sld., 
Nok befindis dette Sterfboe at være berettiget og tilhørrende 4 tønder landbiug jord, beliggende udi 
listed wang, som Niels Hansen Skreder ibn: her fra boet hafver udi brug for aarlige leye, hvilken 
jord Sal: Hans Nielsen med sin hustru Karne Nielsdaatter, én deel hafver arfvet, og én deel fra hans 
hustrueds søstermand Sal: Niels Christensen fordum boende i Østermariesogn. Hafver indløst efter 
derom hans udgifne kiøb, og skiødebref datteret dend 27 Oktober aar 1684 og inden Øster 
Herredsting vedstaaet samme dag og aar, hvilken benefnte Jord, nu imellem Enken og hindes børn, 
her till boes middel er anført for penge 90 Sld., 
Hans Andersen paa 43 gaard i Østermarie sogn mødte her paa Sterfboet, og vedstoed her paa 
Sterfboet till dette boe at være skyldig laandte penge 34 Sld., :/  
Hans Andersen nu Esper Poulsen i Østermarie sogn er her till Sterfboet skyldig, som Esper 
Pofvetsen nu self her paa Sterfboet vedstoed, og welb: he: Vicelands dommer Ancher Müller hans 
dom datterit dend 27 September 1693. om formelder bestaaende udi  dend 69. gaard Esper 
Pofvelsen i Østermarie sogn paaboer Capitall penge 25 Sld., rentten angaaende som efter berørte 
Herr Landsdommers doms indhold, baade først og sidst i dommen meldes till nu skiftet hollis, er af 
Esper Pofvelsen efter regnskab og afreigning, imellem Enken og arfvingenne sampt Esper Povelsen 
af Clarerit og betalt, saa ey videre rester end formelte Capitall. 
Christen Laursen i Svaniche er skyldig her till boet, som er arfvet efter Jens Munks Sal: hustru, og 
der paa till underpandt en Sølf ske med en windtuis knap paa, hvor paa er beregnet Jørgen Von 
Britsowen penge 3 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Endnu angaf Peder Espersen i Østermarie sogn er skyldig her till boet paa Baade kiøb som hand 
self vedgik penge 1 Sld., 
Om aldt hvis denne Sal: Mand og Olluf Hansen i Gudhiem imellem verret hafver, angaaende hvis 
haand skifter som er benefndt udi de skiftebrefve, ganget efter berørte Olluf Hansens Sal: Fader og 
Moder saa vell tog Sal: Jørgen Bohn, Morten Bone og denne Sal: mands fader Niels Ibsen er denne 
Sahl:Mand med Olluf Hansen foreenit, efer derom it landstrings vidnis formelding, udsted af WelB: 
Herr Landsdommer Matthias Rasch. Datteris Borringholmes Land den 6 December 1699. og hafver 
Olluf Hansen det alt sammen afclarrerit, og till ermelte Hans Nielsen betaldt, som arfvingerne nu 
vedstod og bekræftede og derfor de i foenefne skiftebrefved ommelte haand skrifter, her efter at 
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værre død og magtesløs, og ej kommer Olluf Hansen eller hans hustru børn og arfvinger, till hende 
eller skade i nogen maader efter som Olluf Hansen ey videre her till boet, i nogen maade skyldig er 
at betale af Capitall og rentte, efter forberørte skiftebrefves indhold, som Olluf Hansen og nu self 
her paa Sterfboet, vedstod rigtig skyldig at verre 15 Sld., og bestaaende i dend 28 gaard i Øster 
laursker sogn efter skiftebrefvets indhold:/  
Enken med sin laugwærge saa og børnens fader broder Ritmester Rasmus Nielsen angaf till 
Sterfboets beste reede penge i Smaae myndt 110 Sld.,  
Efter det skiftebref ganget efter Sahl: Hans Niels fader S: Niels Ibsen datterit dend 7 November aar 
1679. befindis iblandt andet indført saaleedis Sahl: Anders Rosman udi Knudskier sogn at verre 
blefven till Sahl: Niels Ibsen skyldig, som og findes Sahl: Hans Nielsen arfvelig at verre udlagt og 
tilfalden penge 80 Sld., her for berettet Enken med sin laugwærge saavelsom og denne Sahl: Mands 
broder Hr: Ritmester Rasmus Nielsen, at S: Andreas Rosmans enke og hendis med arfvinger, skall 
hafve ofverladt eller ofverdraget én andeehl, Sal: Andreas Rosman hafde bestaaende udi dend 28 
gaard i Østerlaursker sogn efter 2de skiftebrefves indhold, ded eene ganget efter Sahl: Hans 
Truedsen som boede og døde paa berørte 28 gaard i bemelte Østerlaursker sogn datterit dend 13 
November 1657. udi hvilket skiftebref findis indført saaleedis, Anders Rasman i Rønne kræfver 
efter en udtog af sin regenskabs bogs formelding, regenskab imod regenskab at skall være giort Aa 
1644. 1 ibn: Kræfver for sin hofvetstol penge 24 Sld., og paa sin broder Claus Rasmusens weigne 
nog endnu efter anlofvelse aarligen till rendte 1 pund smør eller 6 mrk., penge er i 13 aar. 19 Sld. 2 
mrk., for begge Summa er indførdt i dend 28 gaard i Østerlaurskier sogn, i bræden staar skrefven, 
læst paa skiftet efter Bohl Hans Mons dend 31 Augusty 1677 item i gaarden sin betalning: 
I det andet skiftebref ganget efter Hans Mogensens Sahl: hustru Bohl Pedersdaatter dend 31 
augusty 1677 er saaleedis indførdt, Anders Rasmand udi Knudsker sogn fordrede 43 Sld. 2 mrk., 
Capitall efter hans regenskabsbog og it skiftebrefs indhold, ganget efter Sahl: Hans Truedsen, som 
boede og døde paa fornefne 28 gaard, datterit dend 13 November 1657, hvilke penge da paa skifte i 
forde 28 gaard er blefven indviist, som till dato med paaløbende rentte, endnu staar ubetaldt; Anders 
Rasmand nu paa skiftet begierede, at samme penge endnu gaarden maatte blifve bestaaende, 
Capitall med paaløbende rente, hvilket Hans Mogensen vedgik, hvor forre det der ved forblifver, og 
lofved Hans Monsen att holde Anders Rasmand skadesløs. 
Efter dend  beskaffenhed skall denne Sahl: Mand Hans Nielsen som paa dend tid, da hand med 
Sahl: Anders Rasmands Enke, og hendis med arfvinger, skall hafve om forskrefne taget afskeed og 
giort mundtlig Contract beboede den berørte 28 gaard, og der efter saaleedis ladet sin Gield dermed 
henstanden og ike for dend skyld esket forberøre Gieldis betalning. Hvor ved og efter saadan for 
melte arfvingernis angifvende og skiftebrefvets indhold, Gielden till felleds arfvingernis beste nu er 
anførdt, som igien her efter demmen Proqvota er imellem deelt. 
Efter en tolf samfrenders forretning med formand Hans Zandersen datteris dend 29 Marty 1680. 
oprettet paa denne 30 gaard i Østerlaursker sogn. befindis denne 30 gaard at  verre taxeret med ald 
sin eyendom for penge 213 Sld. 1 mrk. 8 skl., Med hvilken sætning samptlig Enken og arfvingernis 
wærge, end var well tilfreds og fornøyet, saaleedis till boes middel at skulle anføris efter derved 
priis som derpaa forhen sadt er :/ 
Sæden angaaende, da er dend efter aftale paa Sterfboet, Enken Consenterit at beholde till at afreede 
dette indeværrende aars afgift med, for Gaarden, og hvis der endda skulle meere ofverskyde, skall 
det være Enken og fællets børn till førde, hvor ved beriegnet er alt hvis sæd af Rug, Biug, Hafre 
med sin afgrøde saavel som infen indtet undtagen inogen maade. Hvor for deraf ej kand komme 
boets videre til beste, end forskrefvet staar. Og dermed var de myndige børn og wergerne 
weltilfreds og benøyet i alle maader; 
Skifteforwalteren til spurdte Enken med sin laugwerge, de myndige børn saa og fader broderen 
bemelte Herr Ritmesteren Rasmus Nielsen og wærgen, om de hafde meere dette boes middel at 
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angifve, enten i én eller anden maade; Hvor til de svarede, ey videre at være, end angifve er og 
forskrefvet staar. Hvor ved dette Sterfboes registering sluttis; 
Saa blef forschrefne boets middell sammen reignet som andrager med løsøre 
tilstaaende Gield og berørtte 30 gaard i alt till penge 947 Sld. 4 skl.,  
Der imod blef angifven efter skrefne Gield og Prætentioner, hvor till er giort udleg 
som følger. 
Saa det skifte ganget efter Sahl: Mads Nielsen paa 31 gaard i Østermarie sogn, datterit dend 23 og 
24 may aar 1694: befindis denne Sahl: Mand Hans Nielsen, at verre tilordnet at wærge for dend 
Sahl: Mands daatter, Seigne Madsdaatter, som tilkommer 23 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  hvorfor  er udlagt, 
hos Peder Jensen og Esper Poulsen siden er ved døden afgangen, saa svarer Esper Poulsen boende 
i Østermarie sogn alene till 6 Sld. 1 skl., med rentte till dato, efter som denne S: Mand ey deraf 
noget hafver till sig annammet, for resten som er penge 17 Sld. 3 skl., svaris heraf boet, videre 
tilkommer bemelte myndling af Saa Salige faders Ifareklæder, som og her af boet avaris som er 
penge 3 Sld. 3 mrk. 13 skl., :/ 
Nok befindis denne myndling at tilkomme paa det skifte, efter Jens Munks Sahl: hustru i 
Øatermarie sogn, datteret dend 26 may 1696 penge tyfve og toe Sld.,:/ 
Hvor for er udlagt, udi dend 31 gaard i Østermarie sogn som dermed hofvet SummaTretten Sld. 3 
skl. 6½ skl., og deraf forfalden rentte til dato er bestaaende, Anders Jensen nu svarer till. Nog af 
løsøre arf 14 Sld. 5 skl., som og heraf boet med resten af forberørte 22 Sld., skall udligges, er saa 
det som heraf boet skall udligges, og forskrefne Seigne Madsdaatter tilkommer i alt hofvet Summa 
penge 43 Sld. 15 skl., rentte heraf berignet till dato naar wærge penge er fradragen, andrager 5 Sld. 
3 mrk. 1 skl., er saa capitall og rente 49 Sld., Imod retten af de anmelte 13 Sld. 3 mrk. 6½ skl., 
Prætendered Anders Jensen for --- imidlertid, at Hans Nielsen holdt myndlingen Seigne 
Madsdaatter udi skolle, uggen fp: 2 mrk. 4 skl., og 3 dagis 12 skl., opskrefven for 12 Sld., Her om 
kunde nu ingen endelighed sluttis, men snutes ubilligt, at Stiffaderen som hafver Moderen till ægte 
fordrer kaastpenge, der nu værgen Hans Niels arfvinger ej begier, at noget skall afkorttis for 
dendskoleløn, dend Sahl: Mand till skollemesteren, Loerens Krog efter hans seddel, for 
myndlingens lærdom 4 mrk. 4 skl., har udgifvet i 11 ugger, hvor for skifteforwalteren, for denne 
fordring, till loug og ret henvist. 
Saa er ved denne Sahl: Mands dødelig afgang, igien for berørte myndling Seigne Madsdaatter till 
wærge anordnet Berrild Lassen paa 72 gaard i Østermarie sogn som det efter loven hafver at 
forestaae, og er for Summen de her af boet resterende 49 Sld., udlagt, efterskrefne, it part sorte 
klædis bupser 7 mrk., en egekiste uden laas 9 mrk., en sort Hoppe med it speet Horsføll for 7 Sld., i 
gl. stuen it sengested 2 mrk., 4 Faar á 3 mrk. 8 skl er 3 Sld. 2 mrk., 4 Lam á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 2 
mrk., hos Olluf Hansen i Gudhiem som er bestaaende i dend 28 gaard i Østerlaursker sogn at have 
penge 15 Sld., it fyrrebord i herberghuuset, med foed uden skufft for 1 Sld. 1 mrk., en blak hielmet 
studkalf 2 mrk., en linnen grof under dynne i westerseng i Herberghuuset er sat for 1 Sld. 2 mrk., it 
aar med bihl for 1 mrk., hos Esper Poulsen paa 69 gaard i Østermarie sogn, af de i samme gaard 
bestaaende jordepenge at hafve 14 Sld.,  
Efter ded skiftebref ganget efter Sahl: Jens Pedersen og hans Sahl: hustru, som boede og døde paa 
dend 60 gaard i Østermarie sogn, daterit dend 10 april 1685. befindis Sal: Hans Nielsen at verre 
wærge for dend Sahl: Mands søn Peder Jensen, som tilkommer efter sin Sahl: Fader af 
iFareklæderne 1 Sld. 2 mrk., nog tilkommer ham rentte af sin anpart, i berørte 60 gaard som 
tilsammen er 17 Sld. 2 mrk. 5 skl., i 9 aar till aar 1694. /: fra hvilken tid broderen Hans Jensen 
svarer hofvet Summen og rentte, er naar wærgepenge afdragis, blifver igien 11 mrk. 4 skl., er 
tilsammen 4 Sld. 1 mrk. 4 skl., for disse 4 Sld. 1 mrk. 4 skl., er udlagt, hos Christen Laursen i 
Svaniche og en Sølfskee i pandt med en windrue knap paa og her till boet                     skyldig 
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penge 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., I huggehuuset it deignetrug for 3 mrk., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., til ofvers 3 
skl., :/ 
Saa er nu ved denne Sahl: Mands dødelig afgang, igien till wærge anordnet broderen Hans Jensen 
som nu boer paa dend bemelte 60 gaard i Østermarie sogn, og svare der till efter loven. :/ 
Peder Rasmand i Rønne fordred efter sin sedel penge 9 Sld., udlagt en brun braaget stud for 4 Sld. 2 
mrk., en røe braaget stud 4 Sld. 2 mrk.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordrer efter sin seddel som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt 
en brun Hoppe er sat for 4 Sld., til ofvers 1 mrk. 3 skl., :/ 
Imod denne Sahl: Mands Udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken samtøket og bevilget af 
Sterfboets middel udlæg for penge 50 Sld., udlagt, en røe stiernet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe 
braaget Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe 5 Sld. 2 mrk., en blak røgget Koe 6 Sld., en hvid 
Hoppe for 10 Sld., en gl. skimlet og bliset gilling 6 Sld., en sort Foele for 7 Sld., 3 Faar á 3 mrk. 8 
skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 3 Lam á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 8 skl., it Soesvin 3 mrk., :/ Clar 
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning og reysen i alt bevilget 9 Sld., udlagt af 
pengene 9 Sld.,  Skifteskriveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, dette 
skiftebref at skrifve og til bogs føre, sampt de vedkommende efter retning af med dehle med slet 
papir og reysen 12 Sld., udlagt af pengene at hafve 12 Sld., :/ 
Stemplet papir till dette skiftebref for 2 Sld. 1 mrk., udlagt af pengene at hafve 2 Sld. 1 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 5 mrk., udlagt af pengene at hafve 2 Sld. 2 
mrk., 
Summa andrager forschrefne anførte Gield og Prætensioner til penge 141 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till Deeling penge      805 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Deraf tilkommer Moderen den halfvepart som er penge     402 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne 3 Sønner 
Og 2 døttre deraf er en broderlaad       100 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Og en søsterlaad er penge          50 Sld. 1 mrk.   5 skl.,  
 
For enkens anpart som er 402 Sld. 2 mrk. 9 skl., er hinde udlagt, af dend 30 gaard i Østerlaursker 
sogn efter forskrefne taxering, er her till udlagt dend halfvepart, som er penge 106 Sld. 2 mrk. 12 
skl., af de forskrefne reede penge at hafve 42 Sld. 8 skl., af dend Gield hos Anders Rasmans enke, at 
hafve dend halfvepart som er 40 Sld., en gl. røe grimmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en gl. bleg grimmet 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe grimmed studkalf 3 mrk., en hvid studkalf for 2 mrk. 8 skl., 2 sort 
grimmet Qvie kalfve 6 mrk., 13 Faar á 3 mrk. 8 skl er 11 Sld. 1 mrk. 8 skl., 11 Lam á 1 mrk. 8 skl 
er 4 Sld. 8 skl., en ung røe skimlet Hoppe 8 Sld., it sort hielmet studnød 2 Sld., it røe grimmet 
studnød 2 Sld., en gl. brendeviins pande med hat og pibber vog 1½ lispund skaalpundet 1 mrk er 6 
Sld., en half tønde kaabber kedel vog 18 skaalpund á 1 mrk er  4 Sld. 2 mrk., en liden kitte kedel 
vog 4 skaalpund á 1 mrk er 1 Sld.,2 spanne kaabber kedel vog 10 skaalpund á 1 mrk. 4 skl. Er 3 Sld. 
8 skl., en malm gryde paa en kitte vog 7 skaalpund á 6 skl er 2 mrk. 10 skl., i nordøster seng i 
herberghuuset en bolster ofverdynne er sat for 5 Sld., en linnen underdynne 2 Sld. 2 mrk., en 
linnenhofvet dynne 2 mrk., en ullen sort rannet hofvet dynne 1 mrk., 2 puder med lin waar og strik á 
6 mrk er 3 Sld., 2 bruegarns lagen 3 Sld., en stor eege kiste med laas og hengsler  sort malet for 3 
Sld.,  i dend gl. stue sengklæder, en ullen ofverdynne for 3 mrk., en linnen underdynne 6 mrk., en 
linnen hofvet dynne 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., :/ I krobhuuset sengeklæder, en ullen 
ofver dynne for 6 mrk., en linnen underdynne 4 mrk., en hvid ulmerdugs pude uden lin waar 2 mrk., 
En røe rannet hofvet dynne 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en lesnet benkedynne paa grøn bon 7 
allen lang taxeret for 5 Sld.,  it askebror med lung foed og skuffe 4 Sld., it fyrebord med lungt foed 
uden skuffe for 1 Sld. 1 mrk., it wraae skab med 2 laase og dragrum for 3 Sld., en røk bagstoel for 8 
skl., en arbieds wogn med høestie hammel, tøm og halseeler for 3 Sld. 2 mrk., en ploug med beførig 
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jern hiul bøsse løbere og ringe 1 Sld. 2 mrk., :/ I herberghuuset, it lesnet hiønde for 2 mrk., it flamsk 
hiønde for 1 mrk. 8 skl., en nye wefvet agedynne 3 mrk., it madskab i krubhuuset med laas for 2 
Sld. 2 mrk., it Øllkar paa loftet for 1 Sld. 2 mrk., 2 tørf jern á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., endnu it 
tørfjern for 12 skl., 2 lyng rifver á 1 mrk er 2 mrk., en jern haand stang for 2 mrk., en stokøpse for 2 
mrk., en jernet træfoed for 2 mrk., 2 jern tyfver á 6 skl er 12 skl., it hartøy med hammer og stok 1 
mrk., it lidet ølkar i huuset 4 mrk., nemlig huughuuset, 2 ølltønder á 1 mrk er 2 mrk., en slee med 
jern vidier for 2 mrk., 2 draglenker á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 salte fieringer á 4 skl er 8 skl., it aar 
med bihl for 1 mrk., 2 trætinned harrer for 8 skl., 4 gl. Gies og en gaase á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 
mrk. 4 skl., 8 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk., it Soesvin for 3 mrk., it galt svin for 3 mrk., en Sølfstaab 
paa en stor pæhl er vegtig till 8 Sld., en blak bliset Hoppe 6 Sld., en lesnet benkedynne i stuen 6  
alen lang under winduen for 3 Sld. 2 mrk., en borddug i kraager 2 mrk., it dreyels haandklæde med 
udsydning for 1 mrk., it handklæde med blaae ranner i wefvet for 1 mrk., 3 græs seyser med bon og 
ringe á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., :/ i Krobhuuset en straabonds tønde for 8 skl., en øl halftønde for 8 
skl., en haand qvern med huus og jern seil for 1 Sld. 2 mrk., en  kalke tønde for 6 skl., en standtønde 
for 8 skl., en tierre tønde for 1 mrk., en gryde kraag for 2 mrk., it degnetrug for 2 mrk., 5 straabonds 
tønder paa loftet for 2 mrk. 8 skl., af de 4er tønder landbiug jord i listed erher till udlagt 55 Sld., hos 
Hans Pedersen paa 43 gaard i Østermarie sogn af hvis hand her till boet som før er meldt skyldig er 
blefven at have 22 Sld., hos Diderik Wolfsens udleg at hafve de 1 mrk. 2 skl., paa loftet en øllhalf 
tønde 8 skl., 2 salte half tønder á 6 skl er 12 skl., hos for Hans Jensens udleeg 3 skl., :/: 
 
Dend eldste søn Niels Hansen tilkommer 100 Sld. 2 mrk. 10 skl., derfor er udlagt, af dend 30 
gaard i Østerlaurskier sogn tilkommer hammen af penge 26 Sld. 2 mrk. 11 skl., af dend Gield Sahl: 
Anders Rasmands efter lefverske nu i Rønne her till boet som meldt er skyldig blefven er her till 
udlagt at hafve penge 10 Sld., af forskrefne reede penge, er her till udlagt at hafve 10 Sld. 2 mrk. 2 
skl., en nye kaabber kedel paa en tønde og en fiering stor, er vegtig till penge 20 Sld., en brun 
stiernet Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe Tiurkalf for 2 mrk., en røe grimmet Tyr for 4 Sld.,:/ i dend sønder 
seng i Herberghuuset, en olmerdugs ofverdynne for 4 Sld., en linnen underdynne 1 Sld. 2 mrk., en 
ullen hofvetdynne for 3 mrk., 2 blaargarns lagner for 3 mrk., en gl. benkedynne 6 mands sæde i 
herberg huuset for 1 mrk., en liden egekiste medlister uden laas og hengsler for 1 Sld., berørte 
søndre sengested 6 mrk., af de 4 tønder landbiug jord i listed at hafve penge 13 Sld. 3 mrk., :/ her af 
er tilofvers 3 skl., :/: 
 
Dend anden søn Hans Hansen tilkommer 100 Sld. 2 mrk. 10 skl., derfor er udlagt, af dend 30 
gaard i Østerlaurskier sogn tilkommer hammen af penge 26 Sld. 2 mrk. 11 skl., af dend Gield Sahl: 
Anders Rasmands efter lefverske nu i Rønne her till boet som meldt er skyldig blefven er her till 
udlagt at hafve penge 10 Sld., af forskrefne reede penge, er her till udlagt at hafve 10 Sld. 2 mrk. 2 
skl., en ung røe bliset ugillet Hest for 12 Sld., en mallet fyrrekiste med laas og hengsler for 1 Sld. 1 
mrk., en dreyls borddug af en breed 3 alen lang 1 Sld. 2 mrk., it nytt aske bordblad for 3 mrk., it gl. 
wraaeskab for 2 mrk., siger it madskab, en gl. jern hille for 1 mrk., en Muhqvet for 1 mrk. 4 skl., en 
hugdegn for 1 mrk., en ung røe grimmet Koe er sat for 5 Sld. 2 mrk., en sort braaget qviekalf for 2 
mrk. 8 skl., en sort kalfveqvie for 4 Sld. 2 mrk., en benkedynne paa guhl bon for bordenden 2 allen 
lang for 3 mrk., it syed hiønde med gul rannet foer under paa grøn bun 3 mrk., en ølfiering i gl. stue 
6 skl., it gl. øllkar for 2 mrk., en straabonds tønde for 8 skl., en salte fiering 6 skl., en salte half 
tønde for 4 skl., en jern gryde kraag for 2 mrk., udi 4 tønder landbiug jord i listed wang i Ibsker 
sogn, taxeret for 50 Sld., deraf er her till udlagt penge 21 Sld. 1 mrk., en træ bagstol er sat for 1 
mrk., en Sølfskee med breed skaft 6 mrk., til ofvers 7 skl., :/: 
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Dend yngste søn Olluf Hansen tilkommer 100 Sld. 2 mrk. 10 skl., derfor er udlagt, af dend 30 
gaard i Østerlaurskier sogn tilkommer hammen af penge 26 Sld. 2 mrk. 11 skl., af dend Gield Sahl: 
Anders Rasmands efter lefverske nu i Rønne her till boet som meldt er skyldig blefven er her till 
udlagt at hafve penge 10 Sld., af forskrefne reede penge, er her till udlagt at hafve 10 Sld. 2 mrk. 2 
skl., en sort bliset Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blaket qvie kalf for 3 mrk., it røe hielmet og hvid 
manket studnød for 2 Sld., en gl. hvid Hoppe for 6 Sld., hos Esper Poulsen af dend 69 gaard i 
Østermarie sogn at hafve penge 11 Sld., hos Hans Andersen paa 43 gaard i Østermarie sogn at 
hefve af hvis hand er skyldig blefven 12 Sld., en  borddug wefvet i riuder for 1 Sld., en røe lesned 
Agedynne 3 mrk., it blae agtig lesned hiønde 2 mrk., i nordweste seng i Herberghuuset, en blaae 
rannet ulmerdugs ofverdynne 4 Sld., 2 linnen hofvet dynne for 1 Sld. 2 mrk., 2 olmerdugs blaae 
rannet puder uden lin waar for 1 Sld. 2 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 mrk 8 skl er 1 Sld. 1 mrk., it 
grøndt sengs klæde for 2 mrk., en benkedynne inden for stue dørren 2 allen lang 3 mrk., it 
wraaeskab i gl. stuen for 3 mrk., en jern gryde kraag for 2 mrk., it førrebord med gl. foed i 
huugehuuset for 3 mrk., en Sølfskee for 6 mrk., hos Peder Persen i Østermarie sogn 4 mrk., til 
ofvers 3 skl., :/: 
Begge forskrefne døttrene tilkommer hver 50 Sld. 1 mrk. 5 skl., er tilsammen 100 Sld. 2 mrk. 
10 skl., som Hr: Ritmesteren Rasmus Nielsen er wærge for, dem derfor er udlagt tilkommer 100 
Sld. 2 mrk. 10 skl., derfor er udlagt, af dend 30 gaard i Østerlaurskier sogn, er her tillagt at hafvis 
penge 26 Sld. 2 mrk. 11 skl., af dend Gield Sahl: Anders Rasmands efter lefverske nu i Rønne her 
till boet som meldt er skyldig blefven er her till udlagt at hafve penge 10 Sld., af forskrefne reede 
penge, er her till udlagt at hafve 10 Sld. 2 mrk. 2 skl., en blak røgget Qvie for 4 Sld., en liden røe 
hielmet stud 2 Sld. 2 mrk., en røe beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak røgget Qvie for 4 Sld., en 
liden røe hielmed stud 2 Sld. 2 mrk., en røe beltet Qvie kalf for 3 mrk., en røe hielmet Qviekalf for 
3 mrk., forskrefne skoufsdeel og Enge, som er beliggende Lyers bye skoufve som før ermelt for 
penge 20 Sld., 8 Eegeplanker for 2 Sld., en arbiedswogn med jerned hammell, tøm og halseeler for 
3 Sld., 2 syed hiønder med røed bun og guhl rannet underfoer for 3 mrk., hos Hans Jensen 7 skl., 
hos Brød Niels 3 skl., hos Olluf Hansen 3 skl.,:/: 
Denne Sahl: Mands Ifareklæder hafver Enken og de myndige børn, deelt imellem forskrefne 
drengebørnen at slide efter som de vare af hiem spundet tøy, saa og Skind, saa deraf ike er meere at 
anføre till Sterfboets beste. Foruden skifte blef Enken af de vedkommende bevilget, sin 
Sengsklæder; Og som nu alting efter vøye var skiftet, delet og udlagt i gode vedkommende efter 
skifteforwalterens anfordring, ey gafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme, 
endten at være till beste eller fordrende Gield., Saa indgaf og lofvet Enken af fri willie og got 
hierttelaug til sine børn, at hun will forære, og gifve, alle de tre yngste børn, nemlig sønnen Olluf og 
begge døtterne, en hver 5 Sld., till hielp till en klædning i fremtiden, efter som de 2 eldste sønner 
hafver bekommet før faderens død, noget till klæder, hvilket skall tagis af denne part Enken imod 
sín Sal: Mands begrafvelse er bevilget: og skall berørte andeel 5 slettedaler til hver barn forblifve, 
indtill saa lenge børnen det kand hafve fornødemat Bringe. :/ Her ved saa dette skifte sluttis, hvilket 
saa at være tilganget og Passeret, des till widnesbiurd under vore hænder og zigneter. Actum 
Schiftestedens d. 18 july Aa 1700. Paa Høyedle og welb: Hr: Obersten  Hans Jensen. 
 Henrik Brugman,  Rasmus Nielsen. Paa Enkens wegne som laugwærge 
Testerer Jeg  Espers Poulsen.  Niels N:H:S: Hansen.        Hans Hansen. 
Jep Hansen. Per P:M:S: Mortensen.  
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Anno 1700 Den 18 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Salig Jep Jensen, som boede, og døde paa dend  33 Jord Eyendoms 
gaard beliggende udi udi Østermarie sogn. Imellem denne Sal: mands  efterlatte hustru Elsebeth 
Bertelsdaatter for hende blef efter hendis begiering till laugwærge anordnet, hendis fader Berttel 
Hansen  i Østermarie sogn. Saa og imellem denne Sahl: Mands efterlefvende samptlige børn, som 
er med dend Sahl: Mands første for ham afdøde hustru Ellene Rasmusdaatter 1. søn og 2 døttre. 
 
Sønnen Jens Ibsen nu udenlands i hans fraværelse er till wærge anordnet, Jens Nielsen i Ibskier s. 
Dend eldste daatter Anna Ibsdaatter paa 20 aar gl. for hende er nu till wærge anordnet Jep 
Monsen i Østerlaursker sogn.     
Dend yngste daatter Bohl Ibsdaatter paa 16 aar gl. for hende er till wærge anordnet, Esper Jensen 
Udbygger i Staalehuuset i Østermarie sogn.  
Og med denne nu efterlefvende Hustru auflede børn, som er 2 sønner og 3 døttre, hvoraf 
Dend eldste søn er Hans Ibsen paa 12 aar gl. for hammen paatog sig at wærge, Peder Immedsen 
boende i Listad; 
Dend yngste søn er Mogens Ibsen paa 8tende aar gl. for ham er till wærge anordnet Niels Jørgensen 
i bem: Østermarie sogn.  
Dend eldste daatter er Kirstine Ibsdaatter paa 10de aar gl. for hende wærger Peder Andersen i 
Listed i Ibskier sogn. 
Dend anden daatter Seigne Ibsdaatter paa 6de aar gl. for hende wærger Jens Laursen paa Kraagen 
i Østermarie sogn.  
Dend yngste daatter Karne Ibsdaatter paa 3 aar gl. for hende er till wærge anordnet Moder 
broderen Hans Bertelsen i Listed i Ibsker sogn.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Anders 
Jensen og Esper Poulsen i forberørte  Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger. 
 
Qveg. 
En gl. brun røgget Koe 4 Sld., en gl. røe Koe for 4 Sld., en sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en 
ung sort hielmet Koe 5 Sld., en brun skioldet Koe 5 Sld., en blaket bliset Koe 4 Sld. 2 mrk., it sort 
hielmet Qvigenød 2 Sld., 
Heste og Hopper. 
En brun Hest med en hvid bagfoed for 11 Sld., en brun stiernet Hest for 9 Sld., en brun stiernet Hest 
med 2 hvide pletter paa lenden 7 Sld., en brun stiernet Hest som er brender paa ded wenstre laar for 
8 Sld., en soed bliset Hoppe med it speed røe bliset Hestføll 6 Sld., it røe bliset ugillet fior gl. 
Hestføll for 2 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 16 gl. Faar á 3 mrk er 12 Sld., 16 Lam á 1 mrk. 4 skl er 5 Sld., 
Gies. 4 Gamle Geis med gaasen á 1 mrk er 1 Sld., 6 Gieslinge á 6 skl er 2 mrk. 4 skl.,  
Svin. 3 Soesvin á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., 2 unge galt svin á 1½ mrk er 3 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. wogn med smaa stier hammell, tøm og halseeler og jern nafle 4 mrk. 4 skl., en ruhl med jern 
tappe og skogle for 3 mrk., 2 gl. harre med træ tinner á 2 skl er 4 skl., en sleede med træ vidier er 
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sat for 1 mrk., en jern høetyfve 4 skl., it gl. for wogn ree med 2 gl. hiul for 1 mrk., en gl. ploug med 
jern juhl bøsse og ringe 1 Sld. 1 mrk., it aar med bihl paa for 8 skl., it tørf jern for 8 skl., en haand 
qvern med huus og jern seigl for 3 mrk., 2 nye ophengne axle 8 skl., en røste ballig for 1 mrk., 2 gl. 
finne kitter á 3 skl er 6 skl., en wef uden jern for 6 mrk., en lyng rifve for 8 skl., it deignetrug for 12 
skl., it gl. tomt fad for 8 skl., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., en ølhalf tønde for 1 mrk., en 
seys med bom og ringe for 1 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En kaabber kedel paa 1½ span stor, er vægtig till 8 mrk., en gl. liden mæssing kedel 2 mrk., 4 
sybøtter á 2 skl er 8 skl., en span for 4 skl., 
Belangende denne gaards sæd med sin afgrøde 1700 som er  3/5 tønde Rug 3 tønder Biug og 5 
tønder Haure, det tillige med Engen, som nu siufnis ringe till afgrøde, saa blef derom nu her paa 
Sterfboet sluttet, at Enken det skall beholde  og indhøste og der imod skall nu afrede ald dend afgift 
som forberørte 33 gaard for aar 1700. bør have. 
Hvor for Enkens fader og laugwærge Bertell Hansen gik i forløfte, at Enken skall rigtig betale og de 
begge at holde vedkommende foruden skade i alle maader efter som forskrefvet staar; 
Skifteforwalteren tilspurdte Enken med sin laugwærge, og de tilstæde værende børnens wærger, om 
de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde komme till beste, hvor till de svarede, at de ej 
vidste meere at angifve, end angifvet  er og forskrefvet staar.  
Hvor saa dette forskrefne boes middel blef tilsammen regnet som andrager 
 104 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Denne Sal: Mands Ifareklæder angaaende, da som de var gandske ringe og af wadmell og Allunet 
skind, saa blef derom nu paa skiftet imellem  partterne sluttet, saaleedis, at Enken dem til sine 
fattige nøgne og smaae børn skall beholde og paaklæde og efter haanden forslide. 
Hvornest blef angifven efterskrefne bortskyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
her efter følger. Nemlig 
Welb: Hr: Vicelands dommer Ancher Müller fordret efter sin sedel penge 6 Sld. 3 mrk., udlagt en 
sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., it Faar og it Lam for 1 Sld. 4 skl., en gl. gaas for 1 mrk., till 
ofvers 4 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter sin sedel 6 mrk. 4 skl., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., ved 
Hr: Landsdommers udleg 4 skl.,  
Mads Koefoed Povelsen i Svaniche tilkommer efter Enkens beretning for wahre penge 3 mrk. 2 skl., 
udlagt it Faar for 3 mrk., en harre for 2 skl.,  
Jens Seyersen i Østermarie sogn fordred laandte penge og wehr som Enken og vedkommende 
vedgik i alt penge 7 Sld. 12 skl., udlagt en ung sort hielmet Koe for 5 Sld., en sort hielmet Qvie for 
2 Sld., deigne trug for 12 skl.,  
Sognepræsten Herr Søfren Laursen og Degnen for liig begiengelse bevilget 4 Sld., udlagt en brun 
røgget Koe for 4 Sld.,  
Jens Bertelsen i Østermarie sogn fordret penge 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 
Efter det skiftebref ganget efter dend S: Mands Jep Jensen for ham afdøde hustru datterei dend 7 
January 1686. tilkommer forde dend Sal: Mands børn till arf efter deris S: Moder, nemlig  
sønnen Jens Ibsen 3 Sld. 1 mrk. som Jens Nielsen i Ibsker sogn er wærge for, her for er udlagt, en 
brun stiernet Hest med 2 hvide plætter paa lænden Taxeret for penge 7 Sld., til ofvers 3 Sld. 2 mrk. 
10 skl., og  
daatteren Anna Ibsdaatter som Jep Monsen i Østerlaursker sogn er wærge for, tilkommer i arf for 
berørte sin moder penge 1 Sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt af formelte Hest at have disse 6 mrk., 11 skl., 

bornholmerting.dk 157



 3

item tilkommer daatteren Bohl Ibsdaatter efter formelte sin moder, Som Esper Jensen i Staalle 
huuset i Østermarie sogn er wærge for   penge 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., her for udlagt af formelte Hest 
at hafve disse 6 mrk. 11 skl.,  
imod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning, saa og i henseende til berørte Enkens 
smaae børns frein tarf og opfoestring, blef Enken bevilget udleg for penge 22 Sld. Udlagt en gl. røe 
Koe for 4 Sld., en brun skioldet Koe for 5 Sld., en brun stiernet Hest for 9 Sld.,  af en brun Hest 
med en hvid bagfoed 2 Sld., en kabber kedel 1½ spand 8 mrk.,  
skifteforwalteren for sin umage med reysenes bekostning bevilget 5 mrk., af en brun Hest med en 
hvid bagfoed 5 mrk., :/: 
skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet forvaldte skiftebrefvet at skrifve 
og til bogsføre, med efter retning till de vedkommende at meddeele og reysen ialdt 3 Sld., udlagt af 
en brun Hest med en hvid bagfoed 3 Sld., Accorderet for 11 mrk., :/: 
stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., af en brun Hest med en hvid bagfoed 3 mrk.,  
wurderings mændene for deris umage bevilget 2 mrk., er 4 mrk., af forne Hest ar hafve disse 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes 
Bort skyldige Gield og Prætensioner till penge   56 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge   47 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfvepart som er penge  23 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Hvorfor hinde er tillagt, af en brun Hest med en hvid bagfoed 1 Sld., en brun stiernet Hest  
Som er brender paa ded wester laar for 8 Sld. 10 Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 15 Lam á 1 mrk. 4 
skl er 4 Sld. 2 mrk. 12 skl., en wogn med smaae stier, hammel, tøm og halseeler og jern nagle 4 
mrk. 4 skl., en ploug med behørig jern juull bøsse og ringe for 5 mrk., en harre for 2 skl., en sleede 
med træ vidier for 1 mrk., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl.,  
Og som Enken siger sig at være frugtsommelig efter forbemelte sin Sahl: Mands. Saa kand denne 
finde ey nogen deeling skee imellem børnen, hvor for dend andeel arfve som er 23 Sld. 3 mrk. 14 
skl., nu indtill Enken vorder forløst at sættes, og bestaar i efterskrefne vare nemlig, en blak bliset 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., af en brun Hest med en hvid bagfoed 2 Sld., en soed bliset Hoppe med it 
speed røe bliset Hestføll 6 Sld., it røe bliset ugillet fior gl. Hestføll for 2 Sld. 2 mrk., 3 gl. Gies á 1 
mrk er 3 mrk., 6 Gieslinger á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., 3 Soesvin á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., 2 unge 
galt svin for 3 mrk., en ruhl med jern tappe og skogle for 3 mrk., en jern Høetyfve for 2 skl., it 
forwogn ree og 2 gl. hiul for 1 mrk., it aar med bihl for 8 skl., it tørf jern 8 skl., en haandqvern med 
huus og segl 3 mrk., 2 nye ophugne axle for 8 skl., en røste ballig 1 mrk., 2 finne kitter 6 skl., en 
wef uden jern 6 mrk., en lunge rifve for 8 skl., it tomt fad for 8 skl., en øl halftønde 1 mrk., en sejs 
med bom og ringe for 1 mrk., en mæssing kedel for 2 mrk., 4 sy bøtter 8 skl., en span for 4 skl., af 
en brun stiernet Hest med 2 hvide plætter paa lænden 1 mrk. 4 skl.,    
Summa 23 Sld. 3 mrk. 14 skl.,:/: 
Saa sluttis dette skifte her ved, efter forskrefne meening, indtil Enken vorder aflagt, helst som 
Enken med sin laugwerge og de vedkommende efter skifteforwalterens anfordring, ej hafde meere 
her till boet beste at angifve, ey heller angaf sig fleere med videre Gields fordringer, end her udi 
forskrefvet staar, dette saa at verre tilganget og oasseret Testerer. Paa Høy Edle og Welbaarne 
Hr: Obersten Commendant og Amptmands weigne Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Bertel B:H: Hansen.  Niels N:J: Jørgensen. 
Esper Pofvelsen. Peder P:E: Imedsen. Hans Bertelsens eget skrefne 
Karemærke. Anders A:J:S: Jensen. 
 
Her om findes den endelige slutning og deling den 18 Septenber 1700. antegnet Pagniæ. 72. 
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Anno 1700 Den 19 Juny, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Salig Hans Ollufsen, som boede, og døde paa dend  33 Jord 
Eyendoms gaard beliggende i Pillene udi Boelsker sogn. Imellem denne Sal: mands  efterlatte og 
igen lefvende børn. Som er 1. søn og 3 døttre. 
 
Sønnen ved navn  Olluf Hansen der sammesteds sin egen wærge 
Dend eldste daatter Seigne Hansdaatter i ægteskab med Mikel Jacobsen boende i Langede 
bye Boehlsker sogn. 
Dend anden daatter  Hanna Hansdaatter i ægteskab med Peder Jacobsen i Pedersker sogn. 
Dend yngste daatter Kirstine Hansdaatter nu paa 24de aar gl. for hende paatog sig, efter de 
vedkommendes begiering at wærge saa lenge dette skifte forrettis at svare, Jens Hensen boende paa 
lille Canichegaarden i Boelsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans 
Laursen og Thruels Mortensen i bemelte Boelsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En lysbrun gillet Hest for 8 Sld. En sort brun gillet Hest 7 Sld., en gl. brun Hest for 1 Sld., en gl. 
brun bliset ugillet Hest for 1 Sld., en røe brun Hoppe for 5 Sld.,  
Qveg. 
En røe skioldet Koe for 5 Sld., en røe braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Koe med røde plætter 
paa 4 Sld., en brun hielmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe for 4 Sld., en brun beltet Koe for 
5 Sld., en sort grimmet Koe for 5 Sld., en sort brun Koe for 3 Sld. 2 mrk., en rød beltet stud for 6 
Sld., endnu en rød beltet stud 5 Sld., it blaket studnød for 4 Sld., endnu it blak studnød for 2 Sld. 2 
mrk., it røe grimmet studnød 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmet Qvigenød 2 Sld., 
Kalfve som er føed udi indeverrende aar. 
En røed Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., en sort hielmet Qvigeklf for 4 mrk., en røed braaget Qvigekalf 
4 mrk., en hvid Tyrkalf for  4 mrk., 
Faar og Lam. 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., en fior gl. wærf for 3 mrk., 3 smaa Lam á 1 mrk. 4 skl  er 
3 mrk. 12 skl., en ung hvid galt for 2 mrk., en røe Ornegris for 1 mrk., en sort Ornegris for 12 skl.,  
Kaabberwahre. 
En gl. fiering kedel vog nu 8 skaalpund á 12 skl er 1 Sld. 2 mrk., en 2 spanne kaabber kedel vog nu 
7 skaalpund á 1 mrk er 7 mrk., en mæssing kedel for 1 Sld.,  
Boehawe. 
En gl. wogn med smaae stier hammel tøm og halseeler er sat for penge 1 Sld. 1 mrk., en sleede med 
træ vidier for 1 mrk., en gl. ploug med gl forsliden jern for 2 mrk., en gl. ruhl med jern tappe og 
skogle for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., 2 gl. forskier for 8 skl., it gl. sengested i 
østerhuus for 2 mrk. 8 skl., en gl. salte olde i Melke cammeret for 2 mrk., en gl. straabonds tønde 
for 6 skl., en gl. øltønde foruden bon 4 skl., it gl. tønde stomme for 4 skl., it gl. deigne trug for 1 
mrk. 8 skl., en gl. mell røste ballig i steerhuuset sat for 8 skl., en gl. saae for 6 skl., en nye straa 
bonds tønde 1 mrk., 2 gl. haand qverne steene er sat for penge 2 mrk. 8 skl., en jern gryde kraag for 
1 mrk., en jern haand stang for 2 mrk., en half støkøpse for 1 mrk. 4 skl., 2 jern tyfve á 4 skl er 8 
skl., 2 nye finne spanner á 5 skl er 10 skl., 2 gl. finne sybøtter á 3 skl er 6 skl., en lætte naur for 4 

bornholmerting.dk 159



 2

skl., en benhage for 1 skl., en gl. karm fading for 1 mrk., en gl. træ brake hammel 4 skl., en gl. 
huusstie for 8 skl., it gl. egebord i stuen med skuffe og foed for 6 mrk., it gk. Wraaeskab med en 
laas for 1 mrk. 8 skl., en gl. tæke aas for 8 skl.,  
Sæden angaaende da er her till gaarden saaed, som denne Sahl: Mand Hans Ollufsen self tilhørde 
1½ tønde Rug, deraf er strøe kornet till sterfboes middel at anføre, og er hver tønde Rug sat for 14 
mrk., er de 1½ tønde Rug 5 Sld. 1 mrk., 3 tønder Biug som er saaed, er og hver tønde for 10 mrk., er 
7 Sld. 2 mrk., 5 tønder haure sat hver tønde haure, som tillige med Biuget, ej andreleedes her till 
boes middel reignis end for strøe korn for 4 mrk., er 5 Sld., afgrøden af forskrefne strøe korn, tillige 
med Engens afgrøde, derom blef Sønnen Olluf Hansen denne Sal: Mands søn med sine svoger og 
systerens wærge, foreened, saaleedis, at Olluf Hansen, skall forskrefne Sædis afgrøde indhøste 
tillige med Engen og hand at beholde, der imod skall sønnen Olluf Hansen, svare og betale, ald 
dend landgielde og de resterende qvartal skatter med kirke og Præstetiende, sampt hvad herrits 
fougden og deignen for inde verrende aar 1700. tilkommer, ydis og betalis bør, og saaleedis at holde 
de vedkommende foruden skade. Udi hvilken betalning og det en afclarring med berignet er, de paa 
denne berørte 33 gaards grund nu værende 2de huuse som er Udhuuse, for dette forberørte aar 1700. 
bør som sædvaanlig till leye og dagsværk her, sampt anden udgift, betale og giver, som Olluf 
Hansen og skall oppebære, og Saa sig efter forskrefne meeningd indhold at rette og forholde, og 
som loven tilholder. 
Belangende denne forberørte 33 gaard med ald sin eyendom, skov, mark, agger, eng, hvis biugning 
og ald gaardens tilligende Eyendoms, herlighed og deslige med forskrefne 2de Udhuuse, og alt hvis 
der till med dette af alders tiid tilligget hafver. Hvilken gaard Olluf Hansen denne Sal: Mands søn 
efter nu her paa Steerfboet, imellem ham og begge hans søstermænd Mikell Jacobsen og Peder 
Jacobsen sampt søsteren Kirstine Hansdaatters wærge bemelte Jens Hansen, afhandlet Accorderit 
og med sønnen foldet hænder foreened saaleedis, at sønnen Olluf Hansen antager og beholder 
forskrefne 33 gaard med forberørte eyendom till sin egen eyendom, hvorfor Olluf Hansen skall 
betale till hver deraf noget ehr berettiget, som her efter formeldis, én hver sin andeel efter gaardens 
hele Summa som nu till sterfboes middel anføris, og Olluf Hansen derfor skall betale og gifve 
Penge 300 Sld., Og der foruden lofvede Olluf Hansen, at betale till forskrefne 3de sine systre som 
reignis for skiøde gafve 21 Sld., hvor af hver syster tilkommer 7 Sld., 
Her med de samptlige nu vare tilfreds og benøyede i allemaader, naar Olluf Hansen sig efter 
forberørte meening og indhold, retter og forholder og de vedkommende fornøyer og betaler, som 
her efter formelsis. 
Summa andrager forschrefne dette Sterfboes anførte  
middell in allis  Till penge    422 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
 
denne Sahl: Mands Ifareklæder angaaende at som de af ringe wærdt, og denne Sal: Mand for nefne 
døttre hafver efter moderens død, sig imellem deelt deris Sahl: Moders Ifareklæder. Saa var nu 
bemelte svogere og wærge paa deris weigne, tilfreds med at sønnen Olluf Hansen nu beholder sin 
Sal: faders Ifareklæder. 
Dernest blef angifven efter skrefne bort Skyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
her efter følger nemlig. 
Kongl: Mayst amptskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrik Skor fordret efter sin fortegnelst som 
rester till ampt stuen for aar 1699. 7 Rd. 1 mrk. 10 skl., giør 10 Sld. 3 mrk. 10 skl., herfor udlagt, en 
røe beltet stud for 6 Sld., endnu en røe beltet stud for 5 Sld., til ofvers 6 skl.,  
Hans Abrahamsen udi Snogebek i Povelsker sogn fordred for fisk 1 mrk., udlagt en nye straabonds 
tønde for 1 mrk., :/: 
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Stads Capitanen i Svaniche Sig Morten Kofod datterit den 17 febr: 1679. men denne Sal: Mand 
Hans Ollufsens egen haand underskrefven, og till witterlighed med underskrifven af Hans Jensen 
og Landstings skrifveren Morten Jonsen, og Inden synder Herrite ting vedstaaed, aaret efter denne 
17 February 1680.og derpaa teignet ofverdragelse under Welb: Herr Obersten Wettberg og Ampt 
skrifveren Dechners haand, som melder, at Morten Koefoed berørte bref, paa sin arfvepart hafver 
bekommet, med widere samme brefs paaskrift og indhold lydende paa 200 Sld., hvor for er giort 
forsikring af denne Sahl: Mand Hans Ollufsen, udi denne Anmelte 33 gaard, og fordrede Morten 
Kofod deraf nu resterende rentte fra 17 February 1698: till 17 February 1699. er it aar 10 Sld., nok 
rendte fra 17 February 1699. till 17 Juny 1700. er 4er Maaneder giør 3 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., er saa 
Capitall og rentte 213 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., for dette pandtebrefs indholdende Capitall 200 Sld., med 
dend der af til dato forfaldene rentte som er 13 Sld. 1 mrk. 5 skl., er her ved efter Pandtebrefves 
indhold og kraftt, giort indførsel udi forberørte denne 33 gaard i Bolsker sogn, for Capitall og rentte 
tilsammen penge 213 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., og blef nu berørtte Pandtebref, læst og paaskrefven, og 
till welbemelte Hr: Capitainen igien lefverit, 
Nog  fordret bemelte Capitainen Morten Koefoed efter sin fortegnelse for laandte penge 16 Sld., 
rentte deraf i 2 aar fra 17 Juny 1698. till 17 juny 1700. er 6 mrk. 2 skl., nog for betalte skat for 97: 9 
Sld., og forbetalt skat i amptstuen for 1698. 9 Sld. 3 mrk. 8 skl., videre fordret boggield 20 Sld. Og 
2 mrk., er tilsammen fornefne fordring penge 56 Sld. 3 mrk. 15 skl., Her paa er med samptlig 
arfvingernis samtøke, og saa giort indførsel udi forberørte 33 gaard i Boelsker sogn for penge 52 
Sld. 3 mrk., it Eege bord i stuen 1 Sld. 2 mrk., en half stokøpse for 1 mrk. 4 skl., it deigne trug for 1 
mrk. 8 skl., ved skattens udleg 3 skl., it røe hielmet Qvigenød for 2 Sld.,:/: 
Mads Bohn Hermandsen i Nexøe fordred efter sin sedel og af regning penge 16 Sld. 1 mrk., udlagt 
en røe skioldet Koe for 5 Sld., it blaket studnød 4 Sld., 3 tønder biug for 7 Sld. 2 mrk., till ofvers 1 
mrk., :/: 
Mads Laursen i Nexøe fordret efter sin seddel og regnskab som nu resterer penge 13 Sld. 1 mrk. 4 
skl., udlagt 1½ tønde Rug strøe korn for 5 Sld. 1 mrk., 5 tønder Haure 5 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 
Sld. 2 mrk., en wæhr for 3 Sld., 2 qverne steen 2 mrk. 8 skl., en sort Ornegris for 12 skl., :/: 
Kirkewærgen Jens Pedersen fordret paaSct: Bohl kirkes wegne for en tønde tiende biug for Aa 
1699. penge 2 Sld. 3 mrk., udlagt en fierings kaabber kedel vog 8 skaalpund á 12 skl er 1 Sld. 2 
mrk., en hvid Tyrkalf1 Sld., hos Mads Bohn Hermandsens udleg at hafve 1 mrk., :/: 
Anders Jacobsen i Boelsker sogn fordred for en tønde biug 3 Sld., udlagt en røe braaget Qviekalf 
for 4 mrk., en ploug med forslit jern 2 mrk., en jern haand stang for 2 mrk., en salte olde i melke 
cammered 2 mrk., en ung hvid Soe for 2 mrk., :/: 
Hans Morttensen i Nexøe fordret efter sin seddel for salt penge 1 mrk., udlagt en 2 rum fadding for 
1 mrk., :/: 
Niels Jensen i Boelsker sogn fordret laante penge 5 mrk., og smør for 1 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., 
udlagt en sort hielmet Qvigekalf for 4 mrk., it sengested i Østerhuus 2 mrk. 8 skl., en ruhl med jern 
tappe og skogle for 1 mrk. 8 skl., 2 harrer for 1 mrk., en sleede med træ vidier 1 mrk.,er 2 Sld. 2 
mrk., Clar :/: 
Markus Pedersen i Poulsker sogn fordret 1 mrk. 8 skl., udlagt 2 Høestier for 8 skl., en gl. huus stie 
for 8 skl., en teke aas for 8 skl., :/: 
Jens Jensen i Snogebek fordret ved Hans Larsen 10 skl., udlagt 2 nye finne spanne 10 Sld., :/: 
Mortten Ibsen i Snogebek fordred ved sønnen Olluf Hansen 1 mrk. 8 skl., udlagt it wraaeskab i 
stuen med n laas for 1 mrk. 8 skl.,  
Hans Laursen i Snogebek fordret penge 12 skl., udlagt en Jern Gryde Kraag for 12 skl., :/: 
Rasmus Køller i Boelsker sogn fordret 1 mrk., udlagt en røe Ornegris 1 mrk., :/: 
Till denne Sahl: Mands begrafvelse, er forstragt af Mads Laursen i Nexøe for penge 11 Sld. 3 mrk., 
af Mads Bohn Hermandsen i Nexøe for 12 Sld. 1 mrk., Rasmus Hansen Smed i Nexøe arbiedsløn 2 
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mrk. 10 skl., Smed Keren Walentin Hansen i Nexøe arbiedsløn 1 Sld. 2 mrk.,  Mikel Jacobsen i 
Boelsker sogn forstragt 7 Sld., Sogne Præsten Hr: Hans Mufsen Sonne bevilget 6 Sld., Deignen for 
Udfarten2 Sld., for 99 en skeppe biug og en paaske rettighed 2 Sld 2 mrk. 10 skl., Kloke ringens 
penge 2 mrk.,  Summa forskrefne Udfart og andet andrager 43 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Her for disse 43 Sld. 2 mrk. 4 skl., er udlagt en lysbrun Hest for 8 Sld., en gl. brun Hest for 1 Sld., 
en brun bliset Ugillet Hest for 1 Sld., en hvid Koe med røde plætter for 4 Sld., en brun hielmet Koe 
for 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe 4 Sld., en brun beltet Koe 5 Sld., en sort grimmet Koe 5 Sld., 
5 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk.,  12 Gieslinger á 4 skl er 3 mrk., it blaket studnød 2 Sld. 2 mrk., 
en røe grimmet studkalf siger studnød 2 Sld. 2 mrk., 3 smaa Lam á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., en 
hvid galt for 2 mrk., en mæssing kedel 1 Sld., en wogn med behør 1 Sld. 1 mrk., en straabonds 
tønde i Melke Cammeret 6 skl., en gl. saae for 6 skl., en lætte naur og en benhage 5 skl., en broke 
hammel for 4 skl., ved skattens udleeg 3 skl., :/: 
 Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning bevilget Penge 4 Sld. 2 mrk., udlagt en røe 
braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, skiftebrefvet og til 
bogs føre, Saavelsom de ved kommendes efter retning at meddele, og slet papir med reysen penge 6 
Sld., udlagt en sort brun gillet Hest for 7 Sld., deraf er til ofvers 4 mrk.,:/: 
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt af fornefne sort brun Hest 4 mrk., en 
røste ballig i Steerhuuset for 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., :/: 
Jens Hansen paa lille Cannichegaarden i Boelsker sogn som er tilordnet at svare forberørte denne 
Sal: Mands daatter Kirstine Hansdaatter paa hendis weigne fordrede hendis andeel af fornefne 33 
gaard efter formelte hendis Sahl: Moder som angafvis at være penge 13 Sld. 3 mrk. 4 skl., efter 
derom paa anmelte gaards Samfrenders forretnings sluttede landstings dom datteret den 11 jully 
1660. af sal: Landsdommer Peder Olsen inden Borringholms landsting dømbt og afsagt, og videre 
paafølgende udreigning efter gaardens sætning som derefter er 393 Sld. 2 mrk., Heraf reignis rentte 
i 3 aar, aarligen 2 mrk. 12 skl er 2 Sld. 4 skl., er saa hofvetsum og rentte 15 Sld. 3 mrk. 8 skl., 
hvilket denne Sahl: mand hendis fader Hans Ollufsen self hafde under wærgemaall, her for er giort 
indførsel i forde 33 gaard i Boelsker sogn for penge 15 Sld. 3 mrk. 8 skl., Clar :/: 
Till sønnen Olluf Hansen og hans søster Hanna  Peder Jacobsen angafnis og at skall restere deris 
anparter af forberørte 33 gaard efter berørte deris S: Moder, efter som Mikell Jacobsen paa sin 
hustruis veigne, før faderens død skall verre fornøyet og betalt hendis anpart, Men som af dette 
anførte boes middel, ey nu meere ofver blifver end 18 Sld. 3 mrk., Saa kand de ej meere der for 
bekomme, Og blef nu her paa Sterfboet imellem samptlig arfvingenne aftalt og foreenet saaleedis, 
at formelte Summa imellem bemelte Olluf Hansen og Hanna   Peder Jacobsens lige skulle dehlis, 
og tilkommer en hver deraf 9 Sld. 1½ skl., som anføris for sønnen Olluf Hansen at tilkomme 9 
Sld. 1½ skl., her for er giort indførsel i forberørte 33 gaard i Bohlsker sogn for 9 Sld. 1½ skl.,  
Hanna  Peder Jacobsens tilkommer efter forskrefven indførte meening penge 9 Sld. 1½ skl., 
Her for er giort indførsel i fornefne 33 gaard i Bohlsker sogn for 9 Sld. 1½ skl., Clar :/: 
Saaleedis andrager forskrefne Gield og Prætensioner till  
Lige Summa som boes middel penge    422 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Ved foreening imellem samptlig denne Sal: Mands arfvinger, angaaende hvis Sengeklæder som nu 
her i boet forefandtis. 
Da som de udgifte børn en deel medgift førhen bekommet hafver, saa blef derfor anrørte i boet 
værende sengeklæder nu deelt i 2 lige partter, hvor af sønnen Olluf Hansen bekom dend eene part, 
og af en sengedynne som var til ofvers, hand at betale til sin søster Kirstine Hansdaatter penge 4 
mrk., :/:  Dend anden part af sengeklæderne, tilkom systeren Kirstine Hansdaatter, som er en blaae 
ranned underdynne, en hvid ullen ofverdynne, en hvid ullen hofvetdynne, en blaa rannet hofvet 
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pude uden lin vor, en gl. bolster pude, it blaargarns lagen og saa hos broderen Olluf Hansen af en 
sengedynne at hafve 4 mrk., Saa og en fyrre kiste med en hengelaas som hende efter Moderen er 
bevilget, forskrefne 6 Sld., tienesteløn hendis fordring 3 mrk. 8 skl., og anrørtte sengeklæder og 
kiste skall Kirstine Hansdaatter self hafve i sin opagtning og formaning, saa at wærgen derfor er fri 
at svare. Og som nu skiftet er till ende, og de vedkommende efter skifteforwalterens anfordring ey 
hafde meere her til boes middel at angifve, og ey fleere med videre Gields fordring har angifvet, 
end forskrefvet staar. Saa blef broderen Olluf Hansen efter lovens tilhold, nu anordnet at wærge for 
berørte sin søster Kirstine Hansdaatter og hand at komme hendis beste som loven tilholder, hvor 
ved saa Jens Hansen efr foreløfvet forskrefne antegnelse. Der ved dette skifte nu er sluttet, Dette at 
være tilganget og Passeret, des till vidnisbiurd under vorre hender og signeter,  
Skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten 
Commendant og Amptmands weigne Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Olluf Hansen egen haand.   Mikel M:J:S: Jacobsen. Egen hand. 
Peder P:J:S: Jacobsen. Eget skrefne navn. Jens Hansen egen hand. 
Truels Mortensen egen haand.  Hans Laursen egen haand. 
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Anno 1700 Den 1 Jully, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Afgangne Anna Sal: Peder Anders, som boede og døde, hos sin 
søn Per Persen paa ded Øster Gillis boe i Clemmedsker sogn. Imellem denne Sal: Qvindes efter 
lefvende børn. Som er 4. sønner. Hvoraf  
 
Dend eldste søn er Esper Hansdaatter udenlands. 
Dend anden søn er  Hans Persen og Udenlands  
Dend tredje søn er Lauris Pedersen og Udenlands  
Dend yngste søn er  formelte Peder Pedersen, som er tilordnet at wærge forberørte sine brødre. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Laurids 
Hansen og Esper Espersen i bemelte Clemmedsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit 
følgende. 
 
En laasfast gl. førre kiste for 4 mrk., en gl. fyrre kiste uden laas 1 mrk., 2 gl. lappede ullene 
sengedynner á 8 skl er 1 mrk., var it nyt blaargarns lagen som i betalning er gifven for denne S: 
Qvindis ligkiste at give, en gl. spin rok for 4 skl., en gl. agedynne for  it en gl. træ tragter og en kitte 
og en bøtte for 6 skl., en gl. mæssing kedel for 3 mrk., 
Denne Sal: Qvindis Ifareklæder som var gamle, er en deel till begrafvelsen medgaaen, og resten 
bekom Laurnis Pedersens hustru Giertrud Hermandsdaatter, og berørte sønnen Per Persen till 
dehling. 
Dend stue lengde som staar paa Gildes Valden sagde bemelte Per Persen, at Peder Hansen hafver 
ofverdraget denne Sahl: Qvinde imod 6 Sld., som hende tilkom i denne 26 gaard berørte Peder 
Hansen paa boer udi Clemmedsker sogn, hvor efter berørte stue lengde her till boes beste anføris 
for penge 6 Sld.,  
Summa forskrefne boens middell andrager   8 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Bemelte Peder Pedersen og Laurs Pers hustru, som var tilstede blef af skifteforwalteren tilspurdt, 
om de hafde meere till dette boes beste at anføre, hvor till de svarede at de ike viste meere at 
angifve, end forskrefvet staar. 
Hvornest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, eller Prætensioner, og der 
till er givet udleg som følger. 
Sogne Præsten Hr: Olluf Jensen Aalborg for liig begiengelse lod fordre 3 mrk., udlagt en gl. førre 
kiste med laas for 4 mrk., till ofvers 1 mrk., :/: 
Anders Jacobsen i Rønne lod fordre for  forstrekning till denne Sahl: Qvindes begrafvelse 2 mrk., 
udlagt af fornefne kiste 1 mrk., 2 gl. sengedynner 1 mrk., :/: 
Sønnen Per Persen fordret for forstrekning till begrafvelsen, for deelerne till liig kisten 6 mrk., 
smør for 12 skl., er 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., udlagt en gl. spinde rok for 4 skl., en gl. agedynne 12 skl., 
en træ tragter, en bøtte og en kitte for 6 skl., for resten 5 mrk. 6 skl., er giort indførsel i fornefne stue 
lengde. 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 1 mrk., af en mæssing kædel 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning ialdt 2 mrk., bevilget, af en mæssing kedel 2 
mrk., :/: Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., Indførdt i Stuelengden for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge              4 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
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Lignet vlifver udi behold og til dehling /: af boens middel som andrager sig 8 Sld. 2 mrk.  6 skl.,  
Penge                         3 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Som deelis imellem forskrefne 4 brødre, som er deraf hver broderlaad                   3 mrk. 14½ skl.,  
Hvorfor en hver broder er giort indførsel i fornefne stuelengde, forskrefne saa at verre tilganget 
Testerer Hans Jensen.   Henrik Brugman. Per P:P:S: Persen. 
 Laurs L:H:S: Hansen. 
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Anno 1700 Den 9 Jully, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Olle Rasmusen Salig hustru Anna Andersdaatter, som boede, 
og døde paa dend 19 Jord Eiendoms gaard beliggende paa Klint Westermarie sogn. 
. Imellem denne Sal: Qvindes efter lefvende Mand bemelte Olluf Rasmusen paa dend eene side, og 
paa dend anden side, denne Sahl: Qvindis samptlige Børn, som er med første for hinde afdøde 
Mand Olluf Hansen auflede, og nu igien lefvende 3 sønner hvor af.  
 
Dend eldste søn er Anders Ollufsen boende i Nylaursker sogn sin egen wærge. 
Dend anden søn er  Peder Ollufsen her sammesteds ung carll og sin egen wærge.   
Dend yngste søn er  Lars Ollufsen, og her paa bemelte 19 gaard ung carll og sin egen wærge,  
og med berørte nu efterlefvende Mand auflet som nu lefver 2 sønner og en daatter, hvoraf  
dend eldste søn er Niels Ollufsen 19 aar gl. sin egen wærge  
dend yngste søn er Rasmus Ollufsen 13 aar gl. 
daatteren Giertrud Ollufsdaatter paa 20 aar gl. 
for dem er faderen Olluf Rasmusen self wærge, og forelagt Laurs Andersen som Moderbroder, 
boende i Skinnedebye i Clemmedsker sogn. 
hvor ved dette skifte efter lovens maade at hafve tilsiuns. 
 
Hvor ved  paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen  
og Niels Ibsen i bemelte Westermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit følgende. Nemlig. 
Saa blef først følgende. 
 
Heste og Hopper. 
En lysbrun stiernet Hest gilling for 9 Sld., en Maaget og bliset Hest gilling for 7 Sld., en guhl Hest 
gilling for 4 Sld., en brun stiernet Hoppe for 8 Sld., it ungt brunt Hors Øeg for 4 Sld., en gl. blaket 
Hest gilling for 2 Sld., en gl. brun svag røgget Hoppe for 1 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En brun Koe for 6 Sld., en sort grimmet Koe 6 Sld., endnu en sort grimmet Koe med en knudle paa 
siden for 5 Sld., en brun røget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en bleget 
Koe for 6 Sld., en røe hiælenett Koe for 6 Sld., en brun hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en ung 
hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., hos Jens Ollufsen i Kiæregaarden i 
Westermarie sogn, er en røe grimmet Koe paa leye, hvilken er nu  ansat for penge 5 Sld., her af 
rester till alle helgendag nestkommende leye 2 mrk., en sort hielmet Koe som er paa leye hos 
Rasmus Mortensen i Blemme i Nylaursker sogn, er nu ansat for penge 5 Sld., heraf rester leye till 
alle Helgendag 2 mrk., nog er wurderet her i boet, it brun hielmet Tyrnød for 7 mrk., en sort røgget 
Tyr kalf 4 mrk., en røe røgget Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., en bleg røgget Tyrkalf for 3 mrk., en røe 
røgget Tyrkalf for 1 Sld. 8 skl., en brun Tiurkalf for 1 Sld., en brun røgget Tyrkalf for 1 Sld., en 
brun røgget Qvigekalf 1 Sld., en brun grimmet Qviekalf 4 mrk., 2 sorte stude begge for 5 Sld., en 
røe braaget stud for 5 Sld., en sort grimmet stud er sat for 6 Sld., en røe hielmed stud for 6 Sld., en 
brun grimmet stud for 5 Sld. 2 mrk., en røed stud for 6 Sld., en røe røgget stud 4 Sld. 2 mrk., en 
brun stud for 4 Sld., 2 røe røggede studnød á 14 mrk er 7 Sld., it kolsort studnød for 4 Sld., it røe 
herrit studnød for 3 Sld, en røed Qvige for 4 Sld., en brun braagetQvie for 3 Sld. 2 mrk., en sort 
grimmet Qvige 4 Sld., en dito for 4 Sld.,en røe herret Qvige for 2 Sld. 1 mrk.,  
Faar og Lam. 
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Samptlige arfvingerne nu self foregaf at være her till Sterfboets beste at anføre 8 Faar skøket sat for 
3 mrk. 8 skl er 7 Sld., 8 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld., 
Svin. 2 hvide Soesvin á 3 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk., en ung røe sandet Soe for 2 mrk., 3 galtsvin á 
3 er 2 Sld. 1 mrk., it ungt sort galt svin 2 mrk., 2 galt grise á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
Kaabber Wahre. 
En gl. brøger kedel i muur paa en tøndestor, er med samptlige arfvingernes samptøke for 7 Sld., en 
half tønde kedel i muur, er iligemaade sat for 8 Sld., en gl. fierings kedel og er vegtig till penge 3 
Sld., en gryde af malm er vegtig till penge 4 Sld., en brendevins pande med hat og 2 pibber er paa 
en godfieringstor, er vegtig till penge 8 Sld.,  
Høkerhuuset. 
I søndre seng, en linnen underdynne for 3 Sld., en gl. bolster ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne 3 mrk., en pude med waar og strik for 3 mrk., 2 bruegarns lagen støket 3 mrk er 1 Sld. 
2 mrk., Dend Nørre seng en linnen underdynne er sat for 3 Sld., en gl. ullen ofverdynne for 3 mrk., 
en sort rannet ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en liden bolster pude 1 mrk. 8 skl., it hampe 
blaargarns lagen for 2 mrk., en benkedynne nye wefvet 4 mands sæde for 3 mrk., en benkedynne 3 
mands sæde nye wefvet 1 Sld., it wefvet hiønde pa røedbun og stiernet og skind waar under for 10 
skl., it spohlskadet sengklæde 1 mrk.,  
I Stuen. 
En wæfvet benkedynne 3 mands sæde for 3 mrk., en nye wefvet benkedynne for bordenden 3 
mands sæde er sat for 1 Sld., paa syndre benk en nye wefvet benkedynne 6 mands sæde uden fyll 
for 3 mrk.,  
I Wester Huus. 
En ullen underdynne 3 mrk., en ullen ofverdynne for 1 Sld., en ullen hofvet dynne for 2 mrk., it 
blaargarns lagen for 2 mrk.,  
I Gaarden. 
En høe reeder wogn med stier, hammel og træsuller for 6 mrk., en wogn med Høestier for 2 Sld., en 
hammell halseeler og tøm for 2 mrk., en ploug med jern, hiuul bøsse  løbere og ringe for 2 Sld., en 
gl. dito 1 Sld. 2 mrk., en træ tinnet harrer 1 mrk., en dito for 8 skl., it aar med bihl for 1 mrk., it aar 
uden bihl for 10 skl.,  en sleede med jern vidier for 4 mrk., en gl. sleede med træ vidier for 1 mrk.,  
Gies. 6 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 26 unge Gies á 4 skl er 1 Sld. 1 mrk.,  
I Steerhuset. 
It Ølkar paa en tønde stor som er gl. for 1 mrk., en stand tønde for 1 mrk., saltere bønde for 12 skl., 
en øllhalf tønde 1 mrk., en straaebonds tønde for 4 skl., en saae med tørren for 1 mrk.,  
I Krobhuuset. 
It eegeskab med en fyrre gaulf og en laas forre 2 Sld. 2 mrk., en stand tønde for 1 mrk., en ølfiering 
for 1 mrk., en half tønde for 4 skl., en fyrre kiste i stuen med laas og maarne hengsler for 6 mrk., en 
gl. førre kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., it gl. eege wraaeskab med 2 laase og hengsler 3 
mrk., it askebord med aaben foed og 2 skuffer er sat for 2 Sld. 2 mrk., 5 sy bøtter á 4 skl er 1 mrk. 4 
skl., 2 spanner á 6 skl., 2 lyng rifver á 1 mrk er 2 mrk., it tørf jern for 1 mrk., 2 seyser med bom og 
ringe á 2 mrk er 4 mrk., en stolpe naur for 12 skl., en jern tyfve for 1 mrk., en dito for 12 skl., en 
liden stok øpse 2 mrk., en liden krak øpse 1 mrk. 8 skl., en gl. baandknif for 4 skl.,  
Videre befandtes dette Sterfboet till beste,16 unge og gamle støker med Bir, hvorom samptlige 
arfvingerne med faderen blef foreened saaleedis, at alle formelte stoke med Bir anføris for penge 12 
Sld., :/: efter skifteforretning, som er oprettet denne 30 January Aar 1688  efter Sahl: Hans Ollufsen, 
Sal: Olluf Hansen i Westermarei sogns dom tilkommer dette Sterfboe udi Pinneløkegaarden i 
bemelte Westermarie sogn, for Olluf Rasmusens hustru anpart penge 5 Sld. 3 mrk. 15 skl., nok for 
skiftehold 4 mrk., item dend halfve brøder Laad, som Niels Ollufsen tilkommer og Olluf Rasmusen 
angaf at hefve fornøyet 2 Sld. 3 mrk. 5 skl.,:/:  
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Belangende dend sæd, som udi indeværende aar, her till denne 19 gaard er saaed, saa blef derom 
imellem partterne foreenet, saaleedis, at strøe kornet som er saaed, er till Sterfboet middell at anføre 
som er 1½ tønde Rug tønden er sat for 3 Sld. 2 mrk., er 5 Sld. 1 mrk., 4 tønder Biug  á tønden 9 mrk  
efter jordebogs taxten er 9 Sld., 10 tønder Haure som iligemaade efter jordebogs taxten er sat for 
tønden 4 mrk. er 10 Sld., :/: 
Forskrefne strøe kornet afgrøde tillige med engen, derom blef nu paa Sterfboet afhandlet imellem 
partterne, at Olluf Rasmusen ald sædens afgrøde self indhøster og beholder, og Olluf Rasmusen der 
imod at svare og betale alt hvis skal, landgielde, tiende og rettighed, som af denne for berørte 19 
gaard, ydes og betalds bør, for indeværende aar 1700. hvor ved med arfvingerne af Olluf Rasmusen 
holdes skadesløs,  
saa blef forskrefne till Sterfboes anførte middell sammen reignet som andrager till 
penge 335 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Endnu befindes dette Sterfboe at tilføre denne omrørte 19de  gaard, hvilken af 8te mand er taxeret 
efter derom deris taxtis indhold, som ved slutningen er Datteris dend 30 Jully Aar 1691. hvor af 
sees gaarden i alt er taxeret for 200 Sld., af hvilken Summa, endnu resterer, som Olluf Rasmusen 
svarer till sine systere nemlig Anna Rasmusdaatters søn Anders Persen nu i Haslf, item Olluf 
Rasmus søster Karne Rasmusdaatter, saa og systeren Ellene Rasmusdaatter, sampt og Olluf 
Rasmusens half broder Peder Rasmusen nu i Knudsker sogn, saa og en half søster Anna Rasmus 
daatter som tilkommer efter nu anfifvende paa Sterfboet tilkommer, som Olluf Rasmusen tilsvarer 
efter ret og billighed 40 Sld., hvilket dradis fra anrørttes gaardens Taxt, blifver saa igien som dette 
Sterfboe nu till nøtte angifves og anføres som er penge 160 Sld., og naar Olluf Rasmusen betaler 
forskrefne nu angifvende resterende 40 Sld., med hvis én hver hans og hans Sal: hustrus samptlig 
børn tilkommer og nu efter berørte dend Sal: Moder arfver, som her efter formeldes, saa tilhørrer 
denne 19 gaard i westermarie sogn, Olluf Rasmusen at beholde Qvit og fri, helst som befindes at it  
Kiøb, og skiødebref, af Jens Ollufsen paa 1, gaard i Westermarie sogn udgifvet, datteret den 8 
Marty 1699. og inden Wester Herrits ting vesstaaet dend 9 marty berørte aar 1699. af Olluf 
Rasmusen sædet der efter er berettiget, efter des videre udvisning som blef læst og paaskrefven. 
Summa andrager saa ald dette boets middell jorde 
Gods og løsøre o alt till penge    495 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Denne Sal: Qvindes Ifareklæder eller gangklæder, som vare af ringe værdi, derom blef samptlig 
børnen saa foreenet, at som deris syster Giertrud Ollufsdaatter er eene pigebarn efter Moderen, 
saa blef hende hindes Sal: Moders gang klæder tilsammen bevilget at beholde, og der udi begierte 
ey brøderne, at nyde nogen deel eller laad i ringeste maader. 
Dernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er dertill giort udleeg som følger. 
Willum Jacobsen i Rønne lod fordre som vedgikes efter regenskab 22 Sld., udlagt 2 sorte stude 
begge sat for 17 Sld., 5 tønder Haure for 5 Sld.,:/: 
Olluf Rasmusen er tilordnet at værge for sin syster Anna Rasmusdaatter, som tilkommer løsøre arf 
penge 2 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt it brun hielmet Tyrnød for 7 mrk., en røe røgget Qvigekalf for 3 
mrk. 8 skl., en straabonds tønde i Steerhuuset for 4 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Af de førmelte resterende 40 Sld., resterer till alle vedkommende rentte till dato som tilsammen 
opdrager penge 7 Sld. 11 skl., hvor af Olluf Rasmusen een hver sin andeel fornøyer, som deraf nget 
tilkommer, af deris andeel i anrørte 19 gaard i Westermarie sogn, udlagt en Maaget og bliset Hest 
gilling for 7 Sld., it wefvet hiønde paa røed bun og skin Maar under for 10 skl., ved Anna 
Rasmusdaatters udleeg at hafve 1 skl., :/: 
Imod denne Sal: Qvindes udfart eller begrafvelsis  bekostning blef Olluf Rasmusen bevilget her af 
boet udleeg, og derudi med bereignet hvis deignen for sin umage med liig begiengelsen tilkommer 
efter bevilgning penge 50 Sld., udlagt en lysbrun stiernet Hest gilling for 9 Sld., en guhl bliset Hest 
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gilling 4 Sld., en brun stiernet Hoppe for 8 Sld., en brun Koe for 6 Sld., en sort grimmed Koe 6 Sld., 
en røe hielmet Koe for 6 Sld., en røe braaget stud for 5 Sld., en brøger kedel i muur paa en tønde 
stoer for 7 Sld., til ofvers 1 Sld., 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 5 Sld., udlagt en brun grimmet stud for 5 Sld. 2 mrk., her 
af till ofvers 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte dette skiftebreb at 
skrifve og till bogs føre, med slet papir till skifets fornødenhed, og den vedkommemdes efter 
retning at meddeele i alt bevilget 9 Sld., udlant en brendeviins pande med hat og piber paa en 
fiering stoer er sat for 8 Sld., en brun grimmet Qvige kalf for 4 mrk., bekom 8 Sld., penge  
Stemplet papir till denne forretning for 1 Sld. 2 mrk., udlagt 6 gl.Gies med Gaasen á 1 mrk er 6 
mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget penge 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., udlagt en bleg 
røget Tyrkalf for 3 mrk., en brun røgget Qvigekalf 4 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge              98 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deehling penge             397 Sld.             5 skl.,  
Hvor af faderen Olluf Rasmusen tilkommer dend halfvepart som er penge 198 Sld. 2 mrk. 2½ skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forschrefne denne Sallige Qvindes 
Samptlige børn som er 5 sønner og en daatter, og som samptlige sønner 
Med faderen Olluf Rasmusens sambtøke, af fri villie og egit got hiærte  
laug indgik, bevilget og samtøket, og tog berørte deris søster i fuld laad 
hver broder laad                   33 Sld.           5½ skl.,  
og systerens laad ligesaa efter som forschrefvet staar                 33 Sld.            5½ skl.,   
 
for Faderens Olluf Rasmusens anpart som er 198 Sld. 2 mrk. 2½ skl., er udlagt af forskrefne  19 
gaard i Westermarie sogn, af dend till dette boe beholden Summa, at hafve dend halfve part som er 
penge 80 Sld., it ungt brunt Horsøeg 4 Sld., en gl. blaket Hest gilling for 2 Sld., en gl. brun svag 
røgget Hoppe for 1 Sld. 2 mrk., en brun røgget Koe 5 Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en bleget Koe for 6 Sld., en brun hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. sort Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en sort røgget Tyrkalf for 4 mrk., en røe hielmet stud for 6 Sld., 2 røe røggede studnød á 14 
mrk er 7 Sld., en sort grimmet Qvie for 4 Sld., en dito for 4 Sld., en røe herrit Qvie 2 Sld. 1 mrk., 8 
Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 Sld., 8 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld., ved udfarten 1 Sld., 2 hvide Soesvin á 3 
mrk. 8 skl er 7 mrk., en gl. fierings kedel er vegtig till penge 3 Sld., en gryde af malm er vegtig till 
penge 4 Sld., I Westerhuus, en ullen underdynne for 3 mrk., en ullen ofverdynne 1 Sld., en ullen hof 
dynne for 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., en Høe reede wogn med stier, hammel og træsuller 
for 6 mrk., en wogn med Høester 8 mrk., en hammell, halseeler og tøm for 2 mrk., en ploug med 
jern, hiull bøsse løbere og ringe 8 mrk., en dito for 6 mrk.,  en træ tinnet harer 1 mrk., en dito for 8 
skl., it aar med bihl for 1 mrk., en dito uden bihl for 10 skl., en sleede med jern vidier 4 mrk., en 
sleede med træ vidier for1 mrk., 20 unge Gies á 4 skl er 5 mrk., I Steerhuuset, it ølkar paa en tønde 
for 1 mrk., en stand tønde for 1 mrk., en salere tønde 12 skl., en øl halftønde 1 mrk., en saae med 2 
ørren 1 mrk., I Krubhuuset, it eegeskab med en fyre gaulf og en laas for 2 Sld. 2 mrk., en stand 
tønde for 1 mrk., en ølfiering for 1 mrk., en halftønde for 4 skl., en fyrrekiste i stuen med laas og 
maarne hengsler for 6 mrk., I Stuen, it eege wraaeskab med 2 laase og hengsler for 3 mrk., it 
askebord med aaben foed og skuffe 10 mrk., 5 sybøtter á 4 skl er 1 mrk. 4 skl., 2 spanne a 6 skl er 
12 skl., udi Pinneløkegaarden i Westermarie sogn 3 Sld. 3 mrk. 14 skl., Bi stokne tilsammen at 
hafve som er penge 12 Sld., en baaneknif for 4 skl., till ofvers 14 skl., :/: 
og som dagen nu er forløben, saa skall med denne forretning I morgen videre foretagis og efter di at 
Olluf Rasmusen med samptlige sine med arfvinger, ei efter skifteforwalterens anfordring, hafde 
meere her till boes middell at angifve, end forskrefved staar, og ey heller sig flere med videre 
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Gields fordringer, hvor saa dette skifte derved saa vidt sluttis, forskrefne saa at verre tilganget og 
Passeret Testerer.Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant 0g Amptmanss weigne  
Hans Jensen. Henrik Brugman. Olle Rasmusen  
Anders A:O:S: Olsen. eget skrefne navn.  Peder Olsen.  
 Lars Olsen. 
Niels Olsen. Arist Ibsen.  Niels N:I:S: Ibsen. 
 
Nest paa følgende den 10 jully berørte Aar 1700. Er atter med denne forretning 
Foretagen, og udlagt for  
 
Dend eldste søn  Anders Ollufsen anpart arfve som Er penge 33 Sld. 5 skl.,  efterskrefne, ad dend 
19 gaard i Westermarie sogn, er her til udlagt at hafve penge 13 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., en half tønde 
kaabber kedel i Muuren, er med samptlig arfvingernes samtøke taxeret for 8 Sld., en røed stud for 6 
Sld., en benkedynne nye wefvet 4er mands sæde i herberghuuset for 3 mrk., en førre kiste uden laas 
og hengsler for 1 mrk., af pinneløke gaarden at hafve penge 4 mrk., en brun Tyrkalf for 4 mrk., it 
galt svin for 3 mrk., en seis med bom og ringe 2 mrk., en lyng rifve for 1 mrk., it spolskadets 
sengklæde 4 mrk., en jern tyfve for 1 mrk.,:/:  
 
Dend anden søn er  Peder Ollufsen anpart arfve som Er penge 33 Sld. 5 skl.,  efterskrefne, ad 
dend 19 gaard i Westermarie sogn, er her til udlagt at hafve penge 13 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., en sort 
grimmet Koe med en knude paa siden for 5 Sld., en brun røgger Tyrkalf for 4 mrk., af Pinneløke 
gaarden at hafve penge 1 Sld., hos Jens Ollufsen i Kirregaarden i Westermarie sogn, en røe grimmet 
Koe paa leye nu taxeret for 5 Sld., leye der af till neste Allehelgendag som er 2 mrk., it galt svin for 
3 mrk., en seye med bom og ringe for 2 mrk., en lyng rifve for 1 mrk., en benkedynne i huuset 3 
mands sæde for 4 mrk., en sort grimmet stud er sat for 6 Sld., till ofvers heraf 5 mrk., :/: 
 
Dend 3de søn  Lars Ollufsen, anpart arfve som Er penge 33 Sld. 5 skl.,  efterskrefne, ad dend 19 
gaard i Westermarie sogn, er her til udlagt at hafve penge 13 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., af 
Pinneløkegaarden at hafve 1 Sld., hos Rasmus Mortensen i Blemt paa leye, en sort hielmet Koe nu 
sat for penge 5 Sld., leye deraf resterende till Alleheigendag nest kommende penge 2 mrk., en røe 
røgget stud for 4 Sld. 2 mrk., it galt svin for 3 mrk., i nørre seng i Østerhuuset, en linnen 
underdynne 3 Sld., en gl. ullen ofverdynne 3 mrk., en sort rannet ullen hofdynne for 1 mrk. 8 skl., 
en liden bolster pude for 1 mrk. 8 skl., it hampe blaaegarns lagen for 2 mrk., af strøe biuget at hafve 
penge 3 Sld.,:/: 
 
dend 4de søn  Niels Ollufsen anpart arfve som Er penge 33 Sld. 5 skl.,  efterskrefne, ad dend 19 
gaard i Westermarie sogn, er her til udlagt at hafve penge 13 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., af Pinneløke 
gaarden at hafve 1 Sld., en brun stud for 4 Sld., it røe herret studnød 3 Sld., en ung røe sandet Soe 
for 2 mrk., en wefved benkedynne 3 mands sæde 3 mrk., it tørf jern for 1 mrk., en liden stokøpse for 
2 mrk., en stolpe naur for 12 skl., en jern tyfve for 12 skl., en liden krakøpse for 8 skl., 1½ tønde 
stoer Rug er taxeret for 5 Sld. 1 mrk., af strøe Biuget at hafve penge 4 Sld., :/: 
 
Dend yngste søn er  Rasmus Ollufsen anpart arfve som Er penge 33 Sld. 5 skl.,  efterskrefne, ad 
dend 19 gaard i Westermarie sogn, er her til udlagt at hafve penge 13 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., en 
kolsort studnød for 4 Sld., en brun braaget Qvige 3 Sld. 2 mrk., af strøe biuget at hafve 2 Sld., en 
nye wefvet benkedynne for bord enden 3 mands sæde for 1 Sld., af Pinneløkegaarden 1 Sld., af en 
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brun grimmet stud ved skifteforwalterens udleeg 8 skl., af en brun røgget Qvigekalf ved wurderings 
mændenis udleg 1 mrk., en røe røgget Tyrklf for 4 mrk. 8 skl., it vugt sort galt svin for 2 mrk., af 
Haure sæden er her til udlagt at hafves 5 Sld., af en sort grimmet Stud hos Broderen Peder Ollufsen 
1 Sld. 8 skl., nok af samme stud 8 skl., :/: 
 
Daatteren Giertrud Ollufsdaatter anpart arfve som Er penge 33 Sld. 5 skl.,  efterskrefne, ad 
dend 19 gaard i Westermarie sogn, er her til udlagt at hafve penge 13 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., af 
Pinneløkegaarden 1 Sld., en ung sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røed Qvie for 4 Sld., I 
Søndre seng i Østerhuus, en lnnen underdynne 3 Sld., en gl. bolster ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., en 
linnen hofvet dynne 3 mrk., en pude med waar og strik for 3 mrk., 2 bruegarns lagen 1 Sld. 2 mrk., 
2 galt grise for 2 mrk. 8 skl., paa syndre benk en nye wefvet benkedynne 6 mands sæde uden fyll 
for 3 mrk., af en brun grimmet stud ved skifteforwalterens udleeg 1 mrk. 8 skl., :/: 
 
Belangende dend yngste søn Rasmus Ollufsen og Systeren Giertrud Ollufsdaatters forskrefne 
arfvis anparter, saa blef nu her paa Sterfboet afhandlet, at de hos Faderen Olluf Rasmusen bestaar 
foruden rentte, indtill de vorder saa myndige, at de self efter lovens maade, kand deris anpart 
annamme, Helst om alle de andre børn, erre self deris egne wærger, og saa myndige at de deris 
anparter self kand annamme, hvor ved saa dette skifte sluttes, dette saa at være tilganget og Passeret 
Testerer Hans Jensen.           Henrik Brugman. Olluf Rasmusen. 
Anders A:O:S: Ollufsen egen skrefne navn.     
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Anno 1700 Den 15 Jully, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Salig Olluf Jensen som boede, og døde paa dend 12 gaard Boelsker 
sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlatte  Hustru Margrete Hansdaatter for hende blef efter 
hendis begiering til laug wærge anordnet Anders Jensen i Dalslund i Østermarie sogn. Paa eene, og 
paa anden side, it sammen auflede lidet Drengebarn, navnlig. 
 
Jens Olsen lidet ofver half  aar gl. for ham er till wærge anordnet, fader broderen Peder Jensen i 
Steenesebye i Boelsker sogn. 
 
Hvor ved  paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans 
Laursen  og Truels Mortensen i bemelte Boelsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En røe bleget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmet og braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en liden røe 
brun Koe for 4 Sld. 2 mrk., it Røe bleget studnød for 3 Sld. 2 mrk., it røet hvid grimmet Qvigenød 
for 3 Sld., it røe stiernet Qvigenød 7 mrk., en røe braget studkalf som er føed i indeværende aar, er 
sat for 1 Sld., en røe røgget studkalf af berørte alder for 1 Sld.,  
Faar og Lam. 7 gl. Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 7 smaae Lam á 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 12 skl.,  
Heste og Hopper. 
En sort brun gl. Hest gilling for 4 Sld., en røe bliset Hoppe 6 Sld., it blak brunt Horsføll for 1 Sld., 
en hvid Soe med 4 smaae grise for 3 mrk., en sort beltet Soe 1 mrk. 8 skl.,  
Røed plettet galt gris 1 mrk., en hvid galt gris for 1 mrk.,  
En gl. wogn med 2 gl. høestier, en gl. hammell tøm og halseeler 7 mrk., en kaabber kedell paa 1½ 
span stoer, weyer 8 skaalpund á 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 2 mrk., en gl. ploug med it forslit skiær for 1 
mrk., it gl. aar med forslit bihl for 8 skl., 2 straabonds tønder i steer huuset á 8 skl er 1 mrk., en salte 
ballig for 12 skl., en røste ballig for 4 skl., en straabonds tønde paa loftet for 8 skl., it deigne for 1 
mrk.,  
I Krobhuuset. 
It gl. fyrre skrin med en gl. laas for 2 mrk., it lidet laasfast fyrrer skrin i stuen for 1 mrk. 8 skl., en 
gl. seis med bom og ringe for 1 mrk., en liungs rifve for 8 skl., en jern tyfve for 8 skl., it tørf jern for 
8 skl., en gl. vas med jern for 2 mrk.,  
Claus Pofvelsen Hiort i Boelsker sogn vedstod her till boet skyldig at være 2 mrk. 8 skl.,  
Jacob Eriksen i Boelsker sogn har vedgaaet her till boet skyldig at være 6 mrk.,  
Dernest blef Sterfboes middel /: efter Enken med sin laugwærge, saa og barnes wærge efter 
skifteforwalterens anfordring, benegtet, at ey videre var at anføre, dette Sterfboe till bæste, end 
forskrefvet staar :/  
Sammen regnet som andrager til penge 55 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Belangende hvis her till denne 12 gaard er udi indeverrende aar saaed, da angaf Enken, at der er udi 
forleden efter høst, saaed 2 skepper Rug og i vaars 6 skepper Biug og 3 tønder Haure, det beholder 
Enken efter aftale her paa Sterfboet /: Hvorimod Enken imod det med sin afgrøde tillige med 
helften Engens afgrøde :/ lofvede nu her paa Sterfboet, at ville afreede dend halfvepart af gaardens 
skat, Landgilde og tiende sampt ald rettighed som bør ydes for dette aar 1700. og Claus Pofvelsen 
Hiort som nu boer og saa paa berørte 12 gaard, tillige med Enken skall afreede dend anden 
halfvepart, og de begge at holde alle vedkommende uden skade i allemaader. 
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Saa blef angifven og taxeret, denne Sal: Mands Ifareklæder som er følgende, en brun wadmels kioll 
6 mrk., en sort gl. fifskaftes kiol for 3 mrk., en røed fifskaftes fohrskiorte med tin knapper for 5 
mrk., det øfrige af linnet beholdte Enken, till at paaklæde barnet med at forslide, Summa andrager 
forskrefne Ifareklæder till penge 14 mrk., Som forskrefne sønnen i fremtiden till gode holdis. 
Dernest blef angifven efter skrefne dette Sterfboets bort skyldige Gield og 
Prætensioner, og er der till giort udleeg som følger. 
Enken angaf at verre skyldig till Mads Bohn Hermandsen i Nexøe penge 1 Sld., udlagt en røe 
braaget studkalf for 1 Sld., :/: 
Kirke wærgen Jens Pedersen fordred paa stc:Boelsker kirkes wegne for Anno 1699. Stoelestads 
penge 8 skl., udlagt hos Claus Pofvelsen Hiort 8 skl., :/: 
Hans Laursen i Boelsker sogn fordrede som vedgikes 2 mrk., udlagt en røe røgget studnød for 4 
mrk., til ofvers 2 mrk.,  
Imod denne Sahl: Mands Udfart, blef Enken bevilget udleg for 10 Sld., udlagt en røe hielmet og 
braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort brun Hest gilling 4 Sld., en gl. wef med jern 2 mrk., :/: 
Hans Larsen i Boehlsker sogn fordret paa Peder Nielsens weigne ibdm: Skadegield en mrk.,  
Enken angaf at Peder Nielsen var noget meere skyldig her till boet, og derfor er henvist till loug og 
rett.:/: skifteforwalteren for sin umage bevilget 1 Sld., udlagt it blak brun Horsføll for 4 mrk., 
bekom 3 mrk., penge. :/:  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, dette skiftebref at 
skrifve og till bogs føre 3 Sld., udlagt it røtt hvidt grimmet Qvienød taxeret for 3 Sld., bekom penge 
10 mrk., :/: stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt en hvid Soe med 4 smaae grise 3 
mrk., :/: wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt ved Hans Laursens 
fordring disse 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 16 Sld. 3 mrk.   8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge   38 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Deraf tilkommer Moderen dend halfvepart som er penge  19 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Og sønnen Jens Ollufsen dend anden halfvepart som og er  19 Sld. 1 mrk. 6 skl., 
 
For Enkens anpart som er 19 Sld. 1 mrk. 6 skl., er udlagt, en liden røe brun Koe for 4 Sld. 2 mrk., it 
røe bleget studnød 3 Sld. 2 mrk., en røe blised Hoppe for 6 Sld., 3 Faar a 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 3 
Lam á 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 12 skl., en sort beltet Soe 1 mrk. 8 skl., en røe plettet galtgris 1 mrk., 
en wogn med Høestier, tøm, hammel og halseeler for 1 Sld. 3 mrk., til ofvers 14 skl., :/: 
 
Sønnen Jens Ollufsen som Fader Broderen Peder Jensen i Steenisbye i Boehlsker sogn er wærge 
for, tilkommer i arf efter bemelte sin Sahl: Fader 19 Sld. 1 mrk. 6 skl., der for er udlagt, en røe 
bleget Koe for 5 Sld. 2 mrk., it røe stiernet Qvigenød 1 Sld. 3 mrk., 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., 4er 
Lam á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk., en hvid galtgris for 1 mrk. 8 skl., en kaabber keddel paa 1½ 
span stor weyer 8 skaalpund á 20 skl er 2 Sld. 2 mrk., I Krobhuuset, it fyrre skrin med en gl. laas for 
2 mrk., it laasfast fyrreskrin i stuen for 1 mrk. 8 skl., en seys med bom og ringe for 1 mrk., hos 
Moderens laad at hafve penge 14 skl., en gl. ploug med it forslit skær 1 mrk., it aar med bihl for 8 
Sld., I Steerhuuset, 2 straaebonds tønder for 1 mrk., en salte ballig 12 skl., en røste ballig 4 skl., en 
straabonds tønde paa loftet for 8 skl., it deigne trug for 1 mrk., én lung rifve for 8 skl., en jern tyfve 
for 8 skl., it tørf jern for 8 skl., hos Claus Pofvelsen Hiort fordris 2 mrk., hos Jacob Eriksen i 
Boelsker sogn at fordre, som hand her til boet er skyldig 6 mrk., er 19 Sld. 1 mrk. 6 skl.,Clar.:/: 
Og der foruden sin Sal: Faders Ifareklæder som før ermeldt, som opdrager till penge 14 mrk., :/: 
Till det sidste blef endnu Enken med sin laug wærge, saa og barnes wærge Peder Jensen til spurdt, 
om de hafde meere till dette boets middel at angifve, eller og om Sterfboet var meere till nogen 
skyldig, hvor till de svarede, ey videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar, hvor ved saa 
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dette skifte sluttes. Dette saa at være tilganget og Passeret, des till vidnes biurd under vorre hænder 
og Zigneter Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten 
Commendant og Amptmands weigne   Hans Jensen.                     Henrik Brugman. 
Anders A:J: Jensen eget skrefne navn. Peder P:J: Jensen eget skrefne navn. 
Hans Laursen egen haand    Troels Maartensen. 
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Anno 1700 Den 16 Jully, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Salig Gunder Bendtsøn som boede, og døde i Aarsdalle udi Ibsker 
sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlefvende Hustru Kirstine Steffensdaatter for hende blef 
efter hendis begiering til laug wærge anordnet hendis Daattermand Mads Jacobsen boende 
sammesteds, paa eene og paa anden side, denne Sahl: Mands med bemelte hustru   auflede børn 
som og børnebørn som er første, 
 
Dend eldste daatter Karne Gunnersdaatter, som ved døden er afgangen og for dem døde i 
Aarsdalle, efter hende igien lefver 2 sønner, hvor af  
 Dend eldste søn er Hans Pedersen 8 aar gl.  
 Dend anden søn er Jens Pedersen paa 6 aar gl. 
 For dem er er nu wærge anordnet nemlig for Hans Pedersen tilordnet fader broderen 
Jep Hansen boende i Svaniche, for dend yngste søn Jens Pedersen er tilordnet at wærge Fader 
broderen Lars Hansen skomager boende udi Aarsdalle. 
Saa og denne Sahl: Mands Yngste Daatter Maria Gundersdaatter i Ægteskab med bemelte 
Mads Jacobsen. 
 
Hvor ved  paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Mikel Hop 
og Jens Pedersen i Ibsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger.  
 
Denne Sal: Mands i Aarsdalle før i boede huus og Waarning, er til sammen 9 stolperum huus, deraf 
er stuelengden 7 stolperum, hvor udi er stuen 2 stolperum med 3 gl. winduer og en tagsteens gl. 
kakelofven og en dør med klike og jern hengsler, og gl. tille ofver, for stuen it stolperum med gl. 
flage ofver, resten 4er stolperum er ladehuus med en hodde norden till, de 2 stolperum er it gl. 
ofverhuus norden for stuelengen med en gl. bagerofven udi, det til sammen med gaardsplads norden 
ved stuelengen med it Enkelt steengiærde, er sat for penge 15 Sld.,  
Efter it kiøbebref datteret dend 3 November 1685. og inden øster herrits ting vedstaaet dend 9 
November berørte Aar 1685. udgifvet og bekræftet af Peder Ibsen, da boende udi Østermarie sogn, 
og er hans arfvis jord, berettiget efter sineSahl: forældre.  
Befindes denne Sal: Mand Gunder Bendsen og nu Sterfboet at vere berettiget it tønde Land 
Huarejord som nu dette Sterfboets arfvinger, berettet at verre opgødnet till Biug jord nu saaed med 
lidet wicher, og lidet Haufre, beliggende ofven boes dalle, imellem Petter Pettersen og Mortten 
Laursen Jord, og grenser op med dend østerende till alletegn med videre samme brefs indhold, som 
nu ble flest og Paaskrefven nu sat for penge 16 Sld.,  
Efter  it Kiøb, udgifvet af Skipper Peder Andersen udi Svaniche Dateret dend 18 Marty anno 1695, 
og samme dag inden Øster herrits ting vedstaaed, befindes denne Sal: Mand og Sterfboer, at verre 
berettiget, it half tønde land biugjord, beliggende udi, Aarsdalle gierde, grendter sig med dend 
wester ende til ale weyen, og med dend nørre side op till Olluf Jens jord, med dend østerende op till 
Hans Ladsens og med dend søndre side, ligger Hans Juell og Mikel Hansens jord efter berørte 
skiftebrefs indhold, som blef læst og paaskrefven og formelder at hafve kaastet, som nu der ved er 
forblefven 16 Sld.,  
Efter  it pandtebref udgifvet af Hans Gundersen, daværrende udi Svaniche, Datteret dend 22 
February 1690. og inden Øster herrets ting vedstaaet dend 24 February berørte aar 1690. Befindes 
denne Sal: Mand og Sterfboet at verre af ham paa egne og sine sødskendes i pandsat, halfanden 
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tønde land Haufre jord, beliggende paa Gunnerbaken i Aarsdalle for penge 12 Sld., og er berørte 
Haufre jord efter anmelte bref indhold, imod ren punden till 6 Rug, som samme bref med videre 
formelder, nu læst og paaskrefven udi, berørte jord er saaet 1 skeppe Rug som er sat for 1 Sld. 2 
mrk., it half tønde Biug sæd er sat for 3 mrk., 2½ skeppe Haure sæd er og sat for 3 mrk., it gl. 
medskab med jernhengsler paa iforstuen 3 mrk., it lidet røstekar for 1 mrk., 2 gl. tønder á 4 skl er 8 
skl., en lynneburger half tønde for 6 Sld., en gl. mæssing lysestager 8 skl., 2 smaae gl. tinfade begge 
for 3 mrk.,  
Arfvingerne angaf at Mortten Clausen i Pardis i Ibsker sogn er skyldig for en Soe penge 1 Sld., 3 
Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 3 Lam á 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 8 skl.,  
Af denne Sal: Mands Ifareklæder, fandtes ey meere som var wærdt at wurdere, end en gl. sort 
wadmels kiol som er sat for 1 mrk., nog Faarne og Lammene for 3 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Andrager forskrefne dette Sterfboes middel till penge  68 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte samptlig arfvingerne, saa mange som nu til Stede var, den de hafde 
meere till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede ej videre at værre, end angifvet er og 
forskrefvet staar, hvor ved saa denne skiftes registering sluttis. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der till giort udleg som 
følger. Nemlig. 
Mortten Laursen i Aarsdalle, efter gifven Memori all paa her Amptskrefver og Ridefouget Sig: 
Hans Henrich Schaars weigne, fordret som rester till Amptstuen til 1 may 94. foruden som tings 
vinde er for 10 mrk. 12 skl., for 95. med omkostning 2 mrk. 4 skl., bereignet1. Rd er 2 Sld. 4 mrk. 
12 skl., for 1698 og 1699. aarlignet 3 mrk. 12 skl., er med 1 mrk., aarlig omkostning er 9 mrk. 8 
skl., er tilsammen 6 Sld. 2 mrk. 4 skl., her for er giort indførsel i forskrefne taxerede huuse med 
behør for disse 6 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Wwlb: Hr: Vice Lands Dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel og afreigning penge 6 Sld. 2 
mrk. 6 skl., indført i det half tøndeland biug jord fra Peder Andersen i Svaniche her til Sterfboet 
skiøt disse 6 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel og afreigning som vedgikes af arfvingerne i aldt 
penge 22 Sld. 3 mrk. 11 skl., udlagt det støke jord fra Peder Ibsen i Østermarie sogn for 16 Sld., for 
resten som er 6 Sld. 3 mrk. 11 skl., er giort indførsel i fornefne støke biug jord fra Peder Andersen i 
Svaniche. 
Hans Zandersen Dik i Svaniche fordred som resten paa arbiedsløn, naar en Gaas for 14 skl., og en 
skeppe Haure for 12 skl., er fradragen, blifver hans fordring igien penge 1 mrk. 11 skl., udlagt af en 
half tønde Biug sæd for 3 mrk., disse 1 mrk. 11 skl.,  
Peder Andersen i Svaniche fordred efter sin seddel for 2 Gis á 1 mrk. 12 skl. Udlagt af fornefne 
biugsæd att hafve 1 mrk. 5 skl., af huuset hos Enken 7 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordret efter sin sedel penge 2 Sld. 3 mrk. 5 skl., udlagt af det støke jord 
Peder Andersen at hafve de 2 Sld. 1 mrk. 15 skl., for resten som er 1 mrk. 6 skl., er giort indførsel i 
huuset. 
Sogne Præsten Hr: Hans Dominicy for begrafvelsen og  lod fordre 6 mrk., for jord skyld 1 mrk. er 7 
mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., 2 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en lysestage for 8 skl., hos Enken i 
huusene at hafve de 8 skl.,  
Sognedeignen Jørgen Danielsen Steenbek, fordrer efter foreening og bevilgning, for sin tienneste 
ofver denne Sal: mands liig 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk.,  
Knud Axelsen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 9 skl., indført i Huusene for disse 9 skl.,  
Jens Jensen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 1 mrk. 12 skl., hos Mortten Clausen i Paredis 
at fordre 1 mrk., indført i huusene for 12 skl.,  
Hans Dik Eskieldsen fordret efter sin seddel for arbiedsløn som rester penge 3 mrk. 1 skl., indført i 
huusene for 2 mrk. 14 skl., hos Erik Larsen 3 skl.,  
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Johan Dik i Svaniche lod fordre for salt og homle 4 mrk., indført i huusene 4 mrk.,  
Mortten Koefoed i Svaniche lod fordre penge 1 mrk. 8 skl., indført i huusene for 1 mrk. 8 skl.,  
Claus Thisen i Svaniche lod fordre penge 1 mrk. 8 skl., indført i huusene for 1 mrk. 8 skl.,  
Hermand Kofod i Svaniche lod fordre penge 1 mrk. 4 skl., indført i huusene for 1 mrk. 4 skl.,  
Jens Pedersen i Ibsker sogn i Rabeche gaarden lod fordre penge 1 Sld., indført i huunene for 4 mrk.,  
Niels Pedersen i Svaniche for de som skulle reste paa en hat og øll penge 3 mrk., udlagt hos Morten 
Clausen i Paradis at have 3 mrk.,  
Kirkewærgen Jens Hansen paa Ibskirkes weigne klokepenge 1 mrk., udlagt it røstecar for 1 mrk.,  
Jørgen Hansen i Svaniche fordred efter sin seddel 12 skl., indført i huuset for 12 skl.,  
Mads Jacobsen fordred, som hand sin Sahl: hustru fader Gunder Bendsøn forstrekning hafver og 
forsikret udi Gummebarken penge 4 Sld., nog fordred Mads Jacobsen for forstrekning till denne 
Sal: Mands begrafvelse opdrager till penge 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., for disse 7 Sld. 2 mrk. 8 skl., er 
giort indførsel i det pandtebref paa Gummebarken som er udgifvet af Hans Gummesen som før 
ermelt for 7 Sld. 2 mrk., 2 straabonds tønder 8 skl.,  
Erik Larsen i Ibsker sogn fordred 1 mrk. 3 skl., udlagt en sort wadmels kioel for 1 mrk., en lynne 
burger salt tønde for 6 skl., til ofvers 3 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reysen bevilget 6 mrk., indført i Gummebarken disse 6 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt bevilget 3 Sld., indført i fornefne 
pandtebref paa Gummebarken for penge 3 Sld.,  
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt 2 gl. thinfade for 3 mrk., it Lam for 1 
mrk. 8 skl., :/: Wurderings mændene for deris umage, hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt it Faar for 
3 mrk., :/: 
Imod denne Sal: Mands Udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Enken bevilget resten af Sterfboes 
middel som er penge 6 Sld. 2 mrk. 4 skl., udlagt en skeppe Rugsæd for 1 Sld. 2 mrk.,  3½ skeppe 
Haure sæd for 3 mrk., it madskab for 3 mrk., for resten som er 3 Sld. 2 mrk. 4 skl., er giort indførsel 
for udi skrefne huus i Aarsdalle. 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner 68 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Saa at indfri er arfvingerne imellem at deele, og efter som arfvingerne uke hafde meere till dette 
boes middell at angifve, og ej flere sig videre Gields fordringer angaf. Saa sluttes dette skifte der 
ved, og at saa er tilganget og Passeret som forskrefvet staar des till vidnisbiurd under vore hænder 
og zigneter, skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra.  Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: 
Obersten Commendant og Amptmands weigne   Hans Jensen.          Henrik Brugman. 
Paa Enkens weigne som laugwærge Mads M:J:S: Jacobsen eget skrefne navn. 
Mads M:J:S: Jacobsen.      Mikell Hop. Jens J:H: Hansen eget skrefne navn  
Saaledes i voris nervergelse Passeret og tilgaaed Testerer,  
Hans Laursen egen haand. Esper Hansen. 
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Anno 1700 Den 19 Jully, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering sampt 
Schifte og Liqvidation efter Salige Olluf Jensen som boede, og døde paa dend 24 Jord Eiendom 
gaard beliggende udi  i Olsker sogn. Imellem denne Sal: Mands efterlefvende børn som er 3 sønner 
og 2 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Niels Ollufsen er sine egne wærger og nu er udenlands. 
Dend anden søn er Jørgen Ollufsen og udenlands, for dem i deris fraværelse, er Faderbroderen 
Laurids Jensen her sammesteds tilordnet at wærge. 
Dend ungste søn er Jens Ollufsen og sin egen wærge . 
Dend eldste daatter er Ellene Ollufsdaatter  25 aar gl. 
Dend yngste daatter er Karne Ollufsdaatter 14 aar gl., for dem er Hans Køller i Clemmedsker 
sogn, deris nær slegt tilordnet at wærge. 
 
Og var herved paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Anders Laursen og Peder  
Aristsen i bemelte Olsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. Nemlig. 
 
Sengeklæder. 
En linnen sengedynne 1 Sld., en dito for 3 mrk., en linnen hofvetdynne 1 mrk., en linnen pude for 1 
mrk., en graae wadmels kioel for 3 mrk., en løen spind pæls for 2 mrk., it par skoe for 2 mrk., en gl. 
græs seys med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl.,  
Peder Hansen Hiulmager boende i Rønne er her till boet skyldig paa en bøsse penge 14 skl.,  
Efter Welb: Hr: Vice landsdommer Ancher Müller afsagde domb datteret dend 1 juny aar 1698. 
befindes denne Sahl: Mand Olluf Jensen at tilkommer af forberørte 24 gaard i Olsker sogn, første 
efter sin Sal: Moder penge 21 Sld. 2 mrk. 6 skl., og efter hans Sal: fader Jens Ollufsen at hafve og 2 
Sld. 3 mrk. 7½ skl., er tilsammen penge 44 Sld. 1 mrk. 13½ skl.,  
Lauris Jensen Wæfver i Olsker sogn foregaf her till boet at verre skyldig for 2 Faar og it Lam penge 
1 Sld. 3 mrk.,  
Saa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 50 Sld. 2 mrk. 15½ skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte de vedkommende, saa mange som nu tilstede var, om de hafde meere 
her till boes middel at angifve. Hvor till de svarede, ey videre at være end angifvet er og forskrefvet 
staar, hvor ved saa dette skiftes Registering sluttes. 
Hvornest blef angifven efterskrefne Gield og Prætension, hvor till er giort udleeg som 
her efter følger. 
Efter dend fattige leylighed som denne Sahl: Mand, der lenge hafver værret Enkemand hafde. 
Saa hefver broderen Laurids Jensen Wefver ladet hans Sahl: Broders Olluf Jensens liig begrafve, og 
derpaa efter nu fremlagde forbrignelse, hafver bekaastet penge 16 Sld., Udlagt, en graae wadmels 
kioel for 3 mrk., en løen spind pæls for 2 mrk., for resten 14 Sld. 3 mrk., er giort indførsel 
forskrefne anpart hafte umage med procehsen der er derfven paa de med 24 gaard i Olsker sogn , 
efter Dommens indhold paa samptlige arfvingernis weigne efter derom giorde foreening med denne 
SL Mand bevilget 7 mrk., indført for de 7 mrk., at beholde de anførte 7 mrk., som Laurids Jensen 
for 2 Faar og it Lam her till boet er skyldig penge nemlig 7 mrk.,  
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn fordret efter denne Sal: Mands egen haand, som 
opdrager 5 Sld. 10 skl., indført i forskrefne 24 gaard i Olsker sogn for 5 Sld. 10 skl.,  
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Olluf Larsen i Allinge fordrede laante penge 1 mrk. 2 skl., udlagt en græs seye med bom og ringe 1 
mrk. 4 skl., til ofvers 2 skl.,  
Kirkewærgen Anders Larsen i Olsker sogn fordred kirke penge som rester till dato 1 mrk. 8 skl., 
Kloke ringens penge 1 mrk er 2 mrk. 8 skl., udlagt it par skoe for 2 mrk., af fornefne gaard 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 1 Sld., udlagt en linnen sengedynne 4 mrk.,  
Skifteskrifveren i alt 2 Sld., Stemplet papir 3 mrk., Wurderings mændene 2 mrk., for disse 13 mrk., 
indført i gaarden. 
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner  
till penge      28 Sld.              4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til dehling   22 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
Hvilket deelis imellem forskrefne 3 sønner og 2 døttre, er der af en broderlaad penge 5 Sld. 2 mrk. 2 
¼ skl., og en søsterlaad er penge 2 Sld. 3 mrk. 1 1/8 skl., 
 
Dend eldste søn er Niels Ollufsen deris anparter, som er for hver 5 Sld. 2 mrk 2 skl., er tilsammen  
11 Sld. 4 skl., er giort indførsel udi for omrørte 24 gaard i Olsker sogn. 
Dend yngste søn Jens Ollufsens anpart som er 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., er giort indførsel i fornefne 24 
gaard i Olsker sogn. 
Dend eldste daatter er Ellene Ollufsdaatter  tilkommer 11 mrk. 1 skl., derfor udlagt en linnen 
sengedynne for 3 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., en linnen pude for 1 mrk., af Peder 
Hansen Hiulmager i Rønne, som hand er skyldig 14 skl., af en græs seis at have de 2 skl., for resten 
som er 5 mrk. 1 skl., er giort indførsel i forskrefne 24 gaard i Olsker sogn. 
For dend yngste daatter er Karne Ollufsdaatter anpart som er 11 mrk. 1 skl., er giort indførsel 
udi forskrefne 24 gaard i Olsker sogn.  
Og som de vedkommende efter skifteforwalterens anfordring, eki hafde meere her till boets middel 
at angifve, og ej heller angaf sig fleere med videre Gields fordringer. Saa efter di ey noget her ved 
Sterfboet, widere er at Observere, saa sluttes dette skifte, ved forskrefne forretning, hvilket till 
stadfæstelse at som forskrefvet staar, tilganget og Passeret er under vorer hænder og zegneter. 
Skiftestedet Aa Die Et Loco Ut Supra. Paa Høy Edle og Welbaarne Obersten 
Commendant og Amptmands weigne  Hans Jensen.          Henrik Brugman. 
Lars Jensen. Anders A:L:S: Laursen. Per P:A:S: Aristsen. 
Jens J:O:S: Olsen. 
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Anno 1700 Den 2 Augusty, Er efter lovlig Giorde Tillysning holden  Registering og Wurdering 
sampt Schifte og Liqvidation efter Salig  Mads Ollufsøn som boede, og døde i it Udhuus pa 
Splids gaards grund i Clemmedsker sogn. Imellem dend Sal: Mands efterlatte hustru Kirsten 
Lauridsdaatter, for hende blef efter hendis begiering till laugwærge anordnet, Morten 
Jacobsen ibmd. Og  deris sammen auflede børn som er 2 sønner og 1 daatter, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Olluf  Madsen tiener hos Albert Hartwig paa Wellingsgaard i Nyker sogn, sin 
egen wærge. 
Dend anden søn  Hans Madsen paa 17 aar gl. tiener hos Peder Hansen paa Blykøbbergaard i 
Nyker sogn. 
Daatteren Bendte Madsdaatter 24 aar gl. tiener hos bemelte  Morten Jacobsen, for hende og 
broderen, er dend eldste broder till wærge anordnet. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Laurids 
Hansen og Esper Espersen i bemelte Clemmedsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som 
her efter følger. Nemlig. 
 
En blak hielmet gl. Koe, som Mortten Jacobsen efter Enkens angifvende, tillige med daatteren som 
vat tilstede og vedstoed, at Mortten Jacobsen hafde i pandt for 5 Sld., og ansaae wurderings 
mændene samme Koe, som fandtes at verre kuldet Og siundtis dem, Koen ey meere at være wærdt. 
En half skeppe Biug som er saaed er sat for 1 Sld.,  
Hans Eriksen Skovridder boende paa Splidgaard kræfver hvis leye for 1700. 6 mrk., af fornefne 
hvis. Efter anfordring hafde Enken ike meere gods eller Gield at angifve. Dette saa at verre Passeret 
Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. Mortten M:J:S: Jacobsen. 

Esper E:E:S: Espersen.   Lars L:H:S: Hansen.  
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Anno 1700 Den 12 May, Da er os Rettens Betienter Nemlig HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, hans fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, forhen blefven tilkiende gifvet, at veledle og welbiurdig Hr: 
Lands Dommer Mathias Rahsch,  inden borringholms landsting, hafde dom afsagt, udi dend sag, 
imellem Henning Andersen og Olluf Larsen af Povelsker sogn. Dom hafver sagt Ødber Hansen 
boende paa dend 15 gaards der sammesteds, ved hvilken dom bemelte Ødber Hansen findes at verre 
for begangne tyfverie, med meere Dommens indhold hendømbt latt Straffel og forskikes till 
Bremmerholm i Jern sin Lifstiid. Hvor om berørte land tingsdom og slutning formelder saaleedis.  
Dom afsagt inden Borringholms Landsting, onsdag den 21 Aprill 1700. ofver Ødber Hansen, som 
boede paa dend 15 gaard i Poulsker sogn, og lyder efter som Henning Andersen og Olluf Larsen af 
Povelsker sogn, hafver verret aarsagede, at lade randsage efter noget gods, som dend var frastaalen, 
og hos Ødber Hansen i berørte Povelsker sogn er funden, men slagningen funden udi hans foeder, 
og hand ike der kand slagningen skeede, har villet ladet søge i sit huus efter, men satte sig till værn, 
og har villet wærge sig med en knif,og de staane koster i dølsmaall i sit huus forvarit. Ødber 
Hansen hafver end foruden brødt seiglet, som de staalne koster ham førdte med sig till tinget, var 
udi, og at seken forbydt og om wexslet, og lang andre koster der udi igien,jeg finder end og, af de 
førde vidne, alt Henning Andersens huus har verret brudt, da kand slagningen skeede, som af Acten 
og de førde vidnisbiurd udførligere findis, end her foruden hafver Ødber Hansens fader, Hans 
Ødbersen indgifvet for mig it klagemaal ofver denne sin søn, at hand vilde stuket hammen ihill 
med en degen, hvis Ødber Hansens moder, som tog sønnen ved armen, det ike hafde forhindret, 
hvilket dend gamle mands klagemaall som i Agten findes, videre udwiiser; Ødber Hansen er end 
der foruden, for sin grodve forseelse, imod sine ældre,  Dømbt efter lovens 6te bogs 5 Capitell 2 
Articull at gaae paa Bremmerholmb med meere vidtløftighed, dend drefne Procehs af sig self 
indeholder, efter saa dombe skaffenhed og de klare beviisninger jeg af sagen udfinder, kand jeg 
Ødber Hansen imod sine grofve mishandlinger, ike for straffri kiende, men hafver brudt huus og 
udstaalen disse forskrefne madvare og andet tyfveri. Som hos hammen foruden funden er, nemlig, 
en serk, en forklede, som Olluf Larsen hafver sig vedkiendt, og beviislig givet med samme slags 
lerrit, som af Dannemænd paa enget,er grandsket og beseet, at samme lerrit og dend bortstaalne 
serk, forklede, var ud af it støke som for retten blef fremvist. 
Saa hand Ødber Hansen, ike allemeste hafver begaaed tyfveri, mens end og tilforn er Dømbt till 
Bremmerholm, efter dend i rettelagde hiemtings dombs videre udviisning, kand jeg ike fri kiende 
Ødber Hansen, mens kiender dend afsagde dom, som af herrisfougden og hans med dombs mænd 
dend 9 Marty 1700. er afsøgt, død og magtesløs, og efter sagens beskaffenhed og louglig førde 
vidnisbiurd, saa at hand ike skall anrette større ulæmpe, som hans safsøgere, naboer og gienboer og 
andre gaat folk frøgter for. Dommer jeg Ødber Hansen at straffes og forskikes till Bremmerholm i 
Jern sin Lifstiid. Andre saadanne forhærdede mennesker til afskye, saa bør hand og betale till 
sagsøgerne igield og bvigield, og hans boes laad naar dend beviislige gield og anden bekaastning er 
fratagen, till hans Kongl: May: at verre hiemfalden dis til vidnisbiurd under mit zegneter Actum 
Anno Die Et Loco Ut Supra. Morten Joensen Klau. 
Hvor saa vi bemelte rettens betienter, efter foregaaende advarsell, tillysning og berammelse, i dag 
hafver mødt, paa forskrefne 15tende gaard i Povelsker sogn, der Ødber Hansen hafde sin boepæhl, 
der eftersøgt og efterspurdt, hvis middel Ødber Hansen med sin hustru tilhørde, hvor med 
paafølgenge Liqvidation kand foretagis. Ved hvilken forretning løsøregodset at taxere, till 
wurderings mænd blef opmeldet 2de Dannemænd Lodvig Simmesen og Rasmus Hansen boende i 
bemelte Pofvelsker sogn, hvor da, er angifven, forefunden og Passeret,som her efter følger, nemlig. 
Qveeg.   
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En sort røgget Koe er taxeret for penge 5 Sld., en sort Koe er sat for 5 Sld. 2 mrk., en klaket Koe for 
4 Sld., 
Heste og Hopper. 
En sort skimlet gl. Hest 2 mrk., en gl. brun Hoppe 3 mrk., en gl. sort Hest for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 5 sorte og 2 hvide Faar. Hvor af er it hvidt Faar med it Lam, og it af de andre Faar har 
it Lam, det tilsammen, efter som én deel er nu noget magre og en deel er unge fior Lam, er sat for 5 
Sld.,   Rug sæden som er saaed her ved gaarden, en tønde og 3 skepper Rug, efter gl. maall att 
reigne, er sat for penge 8 Sld., en gl. ploug knif som er nesten forslit er sat for 12 skl., it gl. ploug 
skier forslidt 6 skl., en gl. kiste med laas og hengsler for 1 mrk., gl. ploug ringe for 12 skl., en forslit 
ploug løbere for 4 skl., en ploug viddi for 4 skl., en gl. hammell med seeler for 4 skl., en gl. 
førrekiste for 8 skl., en gl. tømmermands kiste 8 skl., en lyng rifve for 8 skl., it gl. forslit tørf jern 
for 2 skl., en gl. sejs med bom og ringe for 6 skl., en gl. sejs uden bom for 12 skl., siger 2 skl., en gl. 
wogn uden stier 1 mrk. 8 skl., it gl. hiul for 4 skl., it lidet steen bord blad for 2 mrk., en gl. mæssing 
kedell for 2 mrk., it hugge jern for 2 skl., en gl. jern tyfve for 4 skl., en gl. hengsel for 2 skl., en 
gl.baarne knif for 4 skl., 2 gl. hestesko for 2 skl., en gl. hiul bos og 2 hiul ringe 3 skl., it gl. jern 
tyfve stomp for 1 skl., en gl. kierne for 2 skl., en straabonds tønde 4 skl., en røste ballig for 10 skl., 
en gl. kiste i Krubhuuset for 6 skl.,  
Summa andrager forschrefne dette Sterfboets middel till penge  33 Sld., 
Skifteforwalteren fordred af samptlig ved kommende Sagsøgerne, nemlig Henning Andersen Og 
Olluf Laursen sampt Ødber Hansens Hustru. Om de hafde meere till dette boes middel at  
anviise eller tilstaaende Gield. Hvor till de svarede ney, ey videre at verre end forskrefvet staar, 
undtagen fornefne 15 gaard, hvor ved saa dette boes Registering sluttis, forskrefne  af os saa at 
verre taxeret Testerer. Lodvig L:S:S: Simmersen. R:H: Rasmus Hansen. 
 
Hernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrich Schor, ved sin fuldmegtig Hans Hiort, 
lod indlefvere sin Prætension og fordring, angaaende en Obligation, som Ødber Hansens Fader, 
Hans Ødbersen till Hans Ollufsen i Rønne har udgifvet, og hand igien har ofverdraget, till forige 
amptskrifver Augustus Dekner til hans Kongl: May: hiem falden, er med paa dragende rentte og 
renttis rentte, sampt og af forberørte 15 gaard forfalden og resterende restance, opdragende till 
penge 106 Rd. 4 mrk. giør 175 Sld., efter derom fortegnelsens indhold saa lydende. 
Restance, paa hvis som hans Kongl: May: hafver at fordre, paa dend 15 Selfeyensgaard udi 
Pofvelsker sogn, som Ødber Hansen paaboede, er saa som følger. 
 
1.Efter ergangne Dom till Synder Herrits ting dend 20 jully 1697. rester paa en af Ødber Hansens 
fader Hans Ødbersen udgifne Obligation og pandte forskrifning paa forde 15 gaard. Af dato 23 
Oktober 1686. som till Augustus Dekner er ofver Transpoteret, og nu hans Kongl: May: tilfalden, 
dens beløb, er efter fornefne Dom, med sin renttis rentte, till dend 20 july aa 1697. som Ødber 
Hansen har paataget sig at svare 45 Rd. 3 mrk. 13 skl., her afreignis it aars rentte, for dend 21 jully 
1697. og till 21 jully 1698. 5 procento 2 Rd. 1 mrk. 11 1/12 skl., er saa Capital og rentte 47 Rd. 5 
mrk. 8 1/12 skl., heraf reignis it aars rentte, fra dend 21 jully 1698. og till 21 jully 1699. 2 Rd. 2 
mrk. 6 skl., beløber Capital og Rentte 50 Rd. 1 mrk. 14 skl., heraf reignis rentte fra dend 21 jully 
1699. og till 11 may 1700. som bereignis till 9 maaneder 1 Rd. 5 mrk. 5 skl.,  
Summa Capitall og rentte og renttis rentte 52 Rd. 1 mrk. 3 skl.,  
2. rester Ødber Hansen Jordebogs Restancer, efter Ergangne restands Dom till 1. May 1699. som 
hand self paadrage 43 Rd. 8 skl., for 1699. 13 Rd. 2 mrk. 9 skl., er i alt 108 Rd. 4 mrk. 4 skl., 

bornholmerting.dk 182



 3

3. Her foruden rester paa denne 15 selfeyergaard, som hans Fader Hans Ødbersen har paadraget i 
Augustes Dekners tiid, for Anno 1686, 87, 88, og 1689. som er efter ergangne Dom 20 jully 97.  24  
Rd. 3 mrk. 12 skl., Summa 133 Rixd. 2 mrk. Actum Rønne dend 12 may 1700, Her paa afgaar, som 
Ødber Hansen paa buende tiider, hafver betaldt paa hans faders Obligation 25 Sld., er 16 Rd. 4 
mrk., rester saa Ødber Hansen self i alt med Pandtebrefvet og anden restands 92 Rixd. 4 skl., og 
Hans Ødbersen 24 Rixd. 3 mrk. 12 skl., er 116 Rd. 4 mrk., siger it hundrede og sexten rixD. Fire 
mark. HHskor.       
Henning Andersen og Olluf Larsen i Pofvelsker sogn, fordrer omkostning, anvendt pa tyfven Ødber 
Hansen udi 7 ugger, med hans forclaring om fortæringen, uggenligt 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 
Procehsens bekostning med videre 10 Sld., andrager penge 15 Sld. 1 mrk.,  
Henning Andersen og Olluf Larsen fordred for obvagtning ved forde gods, imidlertiid tyfven Ødber 
Hansen har verret anholden 3 mrk., derfor udlagt, en gl. wogn uden stier for 1 mrk. 8 skl. It dl. Tørf 
jern 2 skl., it gl. hiull for 4 skl., it hug jern for 2 mrk., en gl. jern tyfve for 4 skl., en gl. hengsel for 2 
skl., en bonne knif for 4 skl., 2 gl. Heste sko for 2 skl., en hiulbøsse og 2 hiulringe for 3 skl., en jern 
tyfve stomp for 1 skl.,  
Byefougden i Rønne Sr: Daniell Barh, fordret for fengselet Ødber Hansen hafver udi berørte 7 
ugger i Rønne, verret forvart udi,vognedtlig efterkomer 1 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 
Byens Tienner i Rønne som sin opvartning med tyfven Ødber Hansen ikun 7 ugger, daglig 4 skl., 
andrager till penge 3 Sld. 4 skl., 
Kirke wergen i Pofvelsker sogn Lodvig Simmensen fordret paa sct, Pouls kirkis wegne, som rester 
for Anno 1697. en skeppe Rug af Kirkens tiende efter gl. maall beregnet for penge 2 mrk. 8 skl., er 
Anno 1698. rester og af berørte kirke, tiende 3/5 tønde Rug, derfor penge 9 mrk. 12 skl., item for 
Aa 1699. 3/5 tønde Rug for penge 2 Sld. 3 skl., er penge 5 Sld. 3 mrk. 4 skl., her for er till kirken 
udlagt, en sort skimlet gl. Hest for 2 mrk., en gl. sort Hest for 3 mrk., en brun gl. Hoppe for 3 mrk., 
en gl. mæssing kedel 2 mrk., en gl. kiste med laas og hengsler for 1 mrk., af Faarene at hafve de 2 
mrk. 6 skl., it lidet steenbord bled for 2 mrk., en hammell med seeler for 4 skl., en gl. førrekiste for 
8 skl., en tømmermands kiste for 8 skl., en gl. kierne for 2 skl., en tom tønde for 4 skl., en blaket 
Koe for 4 Sld., legger saa fra sig betale af korn till restancer som her efter formeldes 2 Sld. 1 mrk. 
12 skl.,  
Sogne præsten i Pofvelsker sogn Mads Svane fordrer resterende tiende, nemlig for Aa 1697. 3 mrk. 
8 skl., for Aa penge  1699 rester en tønde tiende Rug, en skeppe Biug og Gies, item en Paaske 
rettighed, ansat tilsammen for 7 Sld. 1 mrk., 
Sognedegnen Mogens Madsen i Pofvelser fordrer som rester for Aa 1698. og 1699. af hans 
tilkommende rettighed, penge 1 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Herris fougden Jacob Lorrensen fordrer for Anno 1698 og 1699. resterende 2 skepper Biug ansat 
for 5 mrk.,  
Niels Frost i Rønne fordret efter sin seddel penge 3 mrk. 12 skl.,  
Niels Nielsen i Pofvelsker sogn, fordret efter ergangne Dom Datterit dend 21 November 1699. for 
nogen tørfskiær,som ulouglag er befunden, med omkostning andragende till penge 13 Sld. 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reysen aatte mihle frem og tilbage paa sin egen Hest, 2 Sld., 
udlagt af Faarene disse 2 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning, først at forfatte, dette at skrifve og till bogs 
føre, Papir self till alt at forfatte, med reysen till boepæhlen blef tillagt 3 Sld., og udlagt, en forslit 
Plougknif og skiær 1 mrk. 2 skl., gl. ploug ringe for 12 skl., ploug løbere og vidier for 8 skl., af 
Faarene at hafve de 2 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en lyng rifve for 8 skl., 2 gl. 
seyser for 8 skl., en røste ballig for 10 skl., en gl. kiste for 6 skl.,  
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Forskrefne saa at verre passeret Testerer. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten 
Commendant og Amptmands weigne Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Dette hafver jeg paa min hosbunds Hr: Amptskrifver og Ridefouget, Edele Hans 
Henrik Skors wegne, vere ofververrende Test: Hans Hiort. 
 

Nest paafølgende 12 Augusty berørte Aar 1700. Efter at till os, af  
Kongl:May: Ampt skrifver og Ridefouget, Edle Hans Henrik Skaar, hans fuldmegtig bemelte 
Hans Hiort, er blefven indlefveret, welbemelte, weledle og Welb: Hr: Lands Dommer Mathias 
Resschis inden Borringholms Landsting afsagde Dom, ittuistede ugenschab, angaaende, imellem 
welbemelte Herr Amptskrifveren, og berørte Ødber Hansen, sampt hans fader Hans Ødbersen, om 
en gields betalning og  nest bestaaende af forberørte Hans Ødbersens udgifne Pandtebref, hvis 
Landstings Dombs sluttning afsagt dend 21 jully 1700. formelder saaleedes nemlig, Efter som 
Herrids fougden Jacob Lorrensen, ey alene i sin dom, indført fire qviterings sedler, Hans Ødbersen 
som paa sit udgifne Pandtebref till afkortning d. 1. Daterit dend 17 february 1688. dens 2. dend 12 
Marty dernest efter samme aar, dend 3de. Dend 24 february og dend 4de dend 24 jully 1689. og ey 
hafver anseet, at de erre tilforn, nemlig 1692. got giorde Hans Ødbersen paa retten og hafver stollen 
af de Committerede, som da Augustus Dekners midler og Gield hafver Liqviderit, at Hans Ødbersen 
efter dend Designation efter endelig afregning, blef skyldig 35 Rixd. 1 mrk. 2 skl., till Marty 
maanets udgang 1692. efter hvilken Decission Hans Ødbersen bør at avare og betale. Og som jeg 
formemmer af tvende Qviteringer, at Hans Ødbersens søn Ødber Hansen, hafver her paa betalt till 
amptskrifveren Hans Henrik Skaar 5 Sld., dend 13 September 96. og 20 Sld., dend 29 September 
1697. Hvilke naar de blifver fratagen, blifver Capitalen igien 54 Sld. 5 skl., Som amptskrifveren 
med for aarsagede omkostning bør afbetalis; Og herreds fougdens Jacob Lorrensens tvende i dend 
eene sag afsagde domme, gandske underkiendes, død og magtesløs at verre des till vidnisbiurd 
under mit zignet. Actum Ap Die Et Loco Ut Supra L:S: Not: Mortten Jens Klov 
Videre befindes udi fornefne Lands tings Dombs Act: indført, omrørte 15 gaard I Pofvelsker sogn  
dend 14 September 1698. af fiire mænd at verre taxeret hvilken taxt og Setning, indeholder samme 
gaard at opdrage till penge 90 Sld. 2 mrk. 13 1/5 skl., 
Efter derom samme taxtis Speciale forclarring, som saaledes er lydende, Anno 1698. dend 14 
september hafver vi viderskrefne fiire mænd, formand Thommis Folkman. Og Peder Andersen af 
Povelsker sogn, Hans Nielsen og Peder Hansen af Boelsker sogn, efter voris opkræfvelsis indhold, 
Passerit inden Synder Herritsting dend 6 September nest forleeden, været paa dend 15 self 
eyergaard i Pofvelsker sogn som Hans Ødbersen til foen paaboede, og nu bebors af hans søn Ødber 
Hansen, da hefver vi taxerit og wurderei for bemelte 15 gaards huuse, Grunden med tilligende 
hærlighed og eyendom og Specialiter beseet og betalt sammen befunden, saa som følger; 
Stuelengen befindis i alt at verre 9 Stolperum, deraf beretter Ødber Hansen at hafve self bekaastet 
de toe westerste stolperum, resten er saa 7 stolperum, af hvilke stuen er 2 stolperum, med meget gl. 
og raadet tilde, 3 gl. vinduer og 2 dørre, sampt en gl. kakelofven og tilsammen er sat for 5 Sld., 
Østen for stuen it stolperum med nogle gl. flage til tilde sat for 2 mrk. 8 skl., Westen stuen it 
stolperum og er en forstue, med gl. flage tilde ofver, er sat ligesaa for 2 mrk. 8 skl., Steeger Huuset 
westen for 5 stolperum med bager ofven, med nogle gl. stengetræer og tørfofver, er sat til sammen 
for 2 Sld, 2 mrk., en gl. liden toelenge østen till i gaarden 4 stolperum er sat i alt ofver hofvedet for 
1 Sld. 2 mrk.,  Summa saa gaardens huus 9 Sld. 1 mrk., Sæds jorden udi Marchen 6 tønder land 
Rug jord, sat tønden for 1 Sld., er 6 Sld., 5 tønder land jord á 6 mrk er 7 Sld. 2 mrk., Haure jord paa 
leergan, brønsel ageren 4 tønder land, lanageren 2 tønder, stor ageren 7 tønder, westen for en ager, 
en tønde en skeppe land, østen for Jørgen Jørgensgaard, en agger sønden for  Kirke wergen, it 
tønde land, norden for kirkewergen en agger en tønde, nog en agger 2 skepper land en agger der 
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østen for 1 tønde en skeppe land, dør vidire 6 tønder land e bed ageren 2 tønde land, summa haufver 
jord 25 tønder 4 skepper land á 1 Sld er 25 Sld. 3 mrk. 3 1/5 skl., Engisbond, østen langemyr en 
dam 5 les, kar engen 2 les, spendet og krakengen it les, tinne engen ½ les, en liden eng synden op 
till dend lille Haure ager ½ les, krak engen 2 les. Haandklædet ½ les, hul engen og hagen for 3 
læs,vigges engen it les, en rimpr dug, westen for Lauris Nielsens Haure agger 1½ les, beke engen it 
les, er tilsammen in allis 17 læs engis w: 1 Sld er 17 Sld., gaardsens herlighed med brønd og 
brønsted, kaalhaufve og træ haufve sampt Østen hafven en gvolgdridt, og der ofven for en alleløke, 
og alt hvis som reignis og for Gaardsens herlighed, tilsammen sat for 25 Sld., er saa ald gaardens 
sætning tilsammen Summa Summarum penge 90 Sld. 2 mrk. 3 1/5 skl., 
At vi saaleedis vores forretning, paa rettens maader hafver fuldbyrdt til stadfestelse under voris 
enge skrefne og naufne eller Zegneter. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. 
 
 Saa hafver vi os foretagen denne forretning at bringe till ende. Hvor saa befindes, Welbemelte 
Amptskrifveren først at tilkomme, efter ermelte Lands tings Dom, paa forskrefne udgifne 
PandtebrefsCapitall penge 54 Sld. 5 skl., nog tilkommer Hr: Amptskrifveren forhen indførte 
restance som Ødber Hansen rester af denne 15 gaard i Pofvelsker sogn till 1 may 1699: fyrgetiuge 
og tri Rixd. 8 skl., er penge 64 Sld. 2 mrk. 8 skl., item for anno 1699. tretten Rixd. 2 mrk. 9 skl., er 
20 Sld. 9 skl., nog som Ødber Hansen 1686. 87. 88 og 89. udi forige amprskrifver Augustus 
Dekners tiid, efter ergangne Dom af 20 jully 1697. tyfve og fiir Rixd. 3 mrk. 12 skl., er 36 Sld. 3 
mrk. 12 skl., endnu tilføris som herr amptskrifveren ved en anden indlefveret Memoiall fordrer, som 
rester af fornefne 15 gaard i Pofvelsker sogn først qvartals Contribuitioner for oktober qvartall 
1699. 4 mrk. 5 skl., item formeldelst berørte 15 gaard udi indeverrende  aar 1700. ser udørkel 
vindtagen forhen i registeringen anførte Rugsæd:/ det heelle aar 1700. Contributioner som er 2 Rixd 
5 mrk. 4 skl., samme aars Landgielde som er 4 lispund 9 skaalpund ½ fieringpund smør 4 Rixd. 5 
mrk. 8 skl., en tønde Rug og opbud it fierring car 1 Rixd. 3 mrk. 4½ skl., en skeppe 2 fierringcar, 10 
tingcar ½ pot biug 1mrk. 14 skl., 3 tønder en skeppe 2 kar 1 otingcar en pot haufre 2 Rd. 1 mrk. 6 
skl., Jordebogs penge 5 mrk., egte og knegte penge  2 Rixd. 1 mrk. 11 skl., en gaas 2 høns 1 mrk. 12 
skl., 5 les veed 5 mrk. 10 skl., er tretten rixd. 2 mrk. 8½ skl., Giør 20 Sld. 8½ skl.,  
Saaleedes blifver amptskrifverens udlegges, først løsøre, saavidt det tilstreker som er en sort Koe 
Taxeret for 5 Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 5 Sld., af en blaket Koe hos kirke wærgerne i 
Pofvelsker sogn Lodvig Simmersens udleeg at hafve 2 Sld. 1 mrk. 12 skl., dend Rugsæd som her 
ved denne 15 gaard er saaed i Pofvelsker sogn, som er en tønde og 3 skepper efter gl. maall at regne 
er taxeret for penge 8 Sld., andrager forskrefne løsøre till Summa Penge 20 Sld. 3 mrk. 12 skl., 
videre till forskrefne restancis afbetalning udleggis, forberørte 15 gaard med sin eyendom efter dend 
taxt som der paa af  
De fiire mænd den 14 September Anno 1698. sat er, som her udi Specialiter forhen findes indført, 
for penge 90 Sld. 2 mrk. 3 1/5 skl.,  
Summa løsøre Jordegods som paa denne restants Hans Kongl: May: till udleeg bekommer 111 Sld. 
1 mrk. 15 1/5 skl., Siger ithundrede og ellefve Sld. 1 mrk. 15 1/5 skl., blifver endda, hvor til ingen 
midler her i boet findes at udlegge firesindstiuge og ni Sld. 3 mrk. 4 skl., siger 89 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Hvor till ingen betalning findes, foruden dette, blef af andre Creditorer fordret, som før ermelt, hvor 
till og indtet af boets middell findis af udlegge penge 44 Sld. 3 mrk. 14 skl., Derved denne 
forretning i forskrefne mader er sluttet :/: 
Saa at ingen boeslaad, till hans Kongl: May: efter welbemelte welb: Hr: Lands Dommers Doms 
tilhold af dette Ødber Hansens boe og middel er at bekomme :/ hvilket saa at verre tilganget og 
Passeret efter efter som forskrefvet staar. Dis till vidnisbyrd under vore hender og zegneter. Actum 
Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen. Henrik Brugman.    Loco Sigill. 
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Anna 1700. Den 9 September, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering, smamt Scfifte 
og Liqviditation efter Thommas Laursens Sahl: Hustru Margrte Hansdaatter, som med 
bemelte sin mand boede og døde i it Udhuus, beliggende paa dend 17 gaards grund i Aaker sogn. 
Imellem denne Sahl: Qvindes bemelte mand paa eene og paa anden side deris sammen lefvende og 
auflede børn, som er 3 sønner og 4 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste søn Laurs Tommesen 14 aar gl. 
Dend anden søn  er Hans Tommesen paa 7de aar gl.  
Dend yngste søn Jens Tommesen paa 5de aar gl.  
Dend eldste daatter er Karne Thommisdaatter 19 aar gl.. 
Dend anden daatter er Elisabet Thommisdaatter 12 aar gl.. 
Dend tredje daatter Margrete Thommisdaatter 10 aar gl.. 
Dend yngste daatter Giertrud Thommisdaatter 15 ugger gl. 
For dem er faderen self wærge efter loven og forelagt Lasse Pedersen børnens forwandte boende 
i Aaker sogn at verre tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Peder 
Hansen og Mons Ibsen i bemelte Aasker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter 
følger. Nemlig. 
 
En gl. brun Mæhr med it lidet brunt Horsføll for 1 Sld. 2 mrk., en sort bliset enøget Hest af værdie 6 
Sld., som faderen berettet, at sønnen Lars Thommasen skall hafve først fortiendt med tienesteløn en 
liden ung Mæhr og siden tilbytt sig for berørte Hest, 2 gl. hiul med nogle ringe paa 1 mrk., en gl. 
harer for 4 skl., en gl. kierne for 4 skl., en ballig for 4 skl., en gl. fiering for 2 skl., en liden haand 
qvern for 2 mrk., it lidet fyrrer bord i stuen for 1 mrk., en gl. fyrer kiste med gl. laas for 2 mrk.,  
Summa Boets middell Andrager    3 Sld. 14 skl., 
Denne Sal: Qvindes Ifareklæder var gandske ringe, og derfor ike blef wurderet, men børnen bekom 
dem till at klæde sig udi, og dend eldste daatter som opagter dette spædebarn, bekom deraf it skiørt 
af grøn wadmell. 
Saa blef angifven efterskrefne Gield. 
Anders Hansen Smed i Aakirkebye fordrer for forstrekning till denne Sahl: Qvindis begrafvelse 
penge 7 mrk. 2 skl., :/: 
Peder Pedersen i Aakirkebye fordrer iligemaade 4 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk.,  Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 mrk., bekom 1 mrk. 8 
skl., :/:  Stemplet papir till denne forretning for 1 mrk. 8 skl., :/: Wurderings mændene for deres 
umage begge 1 mrk., :/: 
Efter anfordring hafde de vedkommende ike meere at angifve, entten boet at verre till beste, eller 
videre fordrende Gield ike heller fantis nogen som her ydermeere fordrede. 
Og som Gielden saaleedis som forskrefvet staar, ofvergaar dette boes anførte middel, saa bekommer 
Thommas Laursens ej noget imod sin Sahl: Qvindes udfart, ey heller er noget arfvingerne imellem 
at deele, derved saa dette skifte sluttis, dette saa at werre Passeret Testerer. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Thommas T:L: Laursens navn. Lasse L:P: Pedersen. 
Peder Hansen egen haand.  Mouns Ibsen egen haand.  
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Anna 1700. Den 18 September, Da for os Rettens Betiente af Sal:  Jep Jensen, som boede og 
døde, paa dend forhen ommelte 33 gaard i Østermarie sogn, hans efterlatte Enkis fader og 
Laugwærge Bertel Hansen, der samme steeds er blefven angifven, at berørte Sahl: Mands Enke 
Elsebeth Bertelsdaatter, efter sin Sahl: Mands død, med hammen forhen auflet hafver, føed it 
Drengebarn dend 4er September nest forleeden og ved Daaben navngifven Jep Ibsen. 
Saa hafver vi os foretagen dend skifteforhandling efter Sal: Jep Jensen, er anfanget dend 18 juny 
berørte aar 1700. og det der udi samptlige denne Sal: Mands børn tilfaldene og Seqvestrerit 
løsøregods, dem imellem deelt, som tilsammen er 4 sønner og 5 døttre, og tilkommer dem i alt till 
arf, efter bemelte deris sallig fader    23 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Hvoraf en broderlaad tilkommer      3 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Og en systerlaad er       1 Sld. 3 mrk.   6 skl.,  
Og derfor en hver her efter er tillagt følgende nemlig,  
 
Dend eldste denne Salige mands med første hustru auflede søn Jens Ibsen, som Jens Nielsen i 
Ibsker sogn er wærge for till kommer 14 mrk. 12 skl., hvor for till ham er udlagt, it røe bliset ugillet 
fior gl. Hest for 2 Sld. 2 mrk., it forwogn ree og 2 gl. hiull for 1 mrk., en øll halftønde for 1 mrk., en 
haand qvern med huus og jern seigl for 3 mrk., till ofvers 4 skl.,  
Dend eldste dend Sahl: mands med førdte for ham afdøde hustru auflede daatter Anna Ibsdaatter, 
som Jep Mounsen i Østerlaursker sogn er wærge for,tilkommer 7 mrk. 6 skl., hvor for till hende ehr 
udlagt, en wæf foruden jern for 1 Sld. 2 mrk., en røste ballig for 1 mrk., 2 finne kitter for 6 skl.,  
Dend yngste daatter Bohl Ibsdaatter, som Esper Jensen i Staalle huuset i Ibsker sogn er wærge 
for, nu boende i Østermarie sogn. till kommer 7 mrk. 6 skl., hvor for er udlagt, 2 unge galt svin for 
3 mrk., en mæssing kædel for 2 mrk., en sejs med bom og ringe 1 mrk., 2 nye ophugne axsel for 8 
skl., it tørf jern for 8 skl., en lyng rifve for 8 skl., till ofvers 2 skl.,  
Dend eldste denne Sal: Mands, med denne nu efterlefvende hustru auflede søn Hans Ibsen som 
Peder Immedsen i Listed er wærge for, tilkommer 3 Sld. 2 mrk. 12 skl., hvorfor er udlagt, af en 
soed bliset Hoppe med it Røe bliset Hest føll, taxeret for 6 Sld., deraf her till udlagt de 3 Sld. 2 
mrk., hos moderen af en brun stiernet Hest med 2 hvide pletter paa lenden de 12 skl.,  
Dend anden søn Mouns Ibsen, som Niels Jørgensen i Østermarie sogn er wærge for, tilkommer 
14 mrk. 12 skl., derfor tillagt, af en sort bliset Hoppe med it slet røe bliset Hest føll, er her till udlagt 
10 mrk., en ruhl med jern tappe og skogle for 3 mrk., en gl. Faas for 1 mrk., hos Enken af en brun 
stiernet Hest med 2 hvide pletter paa lænden 8 skl., en span for 4 skl., 
Dend yngste og sidsteføede søn Jep Ibsen som fornefne Moderfaderen Bertell Hansen, nu er 
tilordnet at wærge for, tilkommer 3 Sld. 2 mrk. 12 skl., hvor for till ham, er udlagt en blak bliset 
Koe taxeret for 18 mrk., heraf er till ofvers 3 mrk. 4 skl.,  
Dend eldste daatter Kirsten Ibsdaatter, som Peder Andersen i Listed er wærge for tilkommer 7 
mrk. 6 skl., derfor udlagt hos dend yngste hendis broder, af en blak bliset Koe at hafve de 3 mrk. 4 
skl., 2 gl. gies for 2 mrk., 2 Gieslinger á 6 skl er 12 skl., it Soesvin for 1 mrk. 8 skl., till ofvers 2 
skl.,  
Dend anden daatter Seigne Ibsdaatter, som Jens Laursen paa Krogen i Østermarker sogn er 
wærge for, tilkommer 7 mrk. 6 skl., derfor till hende er udlagt, af en brun Hest med en hvid badfoed 
at hafve 4 mrk., 2 Gieslinge á 6 skl er 12 skl., it ungt Soesvin for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl for 8 
skl., 2 sybøtter á 2 skl er 4 skl., en jern høetyfve for 4 skl., hos Bohl Ibsdaatters lod at hafve de 2 
skl.,  
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Dend yngste daatter Karne Ibsdaatter, som moder broderen Hans Bertelsen i Listed er wærge 
for, tilkommer i arf, efter sin Sahl: Fader 7 mrk. 6 skl., der for er udlagt, af en brun Hest med en 
hvid bagfod at hafve 4 mrk., 2 Gieslinge á 6 skl er 12 skl., it ungt Soesvin for 1 mrk. 8 skl., it tomt 
fad for 8 skl., 2 sybøtter á 2 skl er 4 skl., hos broderen Jens Ibsen 4 skl., hos systeren Kirsten 
Ibsdaatters laad 2 skl., Clar. 
Derved saa dette skifte er sluttet, hvilket at saa er tilganget og af os rettens betienter udlagt, till 
vidnis byrd under vore hænder. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra          Hans Jensen. 
Henrik Brugman.  
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Anna 1700. Den 4 Oktober, er efter Lovlig Giorde Tillysning holden Registering og Wurdering  
samt Schifte og Liqviditation efter Salige Jon Bossen Schomager, som boede og døde paa det 
13de fri Waarnede, beliggende udi Nyker sogn, nu Ober Constabell Rasmus Clemmedsen tilhørrende 
i Rønne. Og det Imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Marne Pedersdaatter, for hende 
blef till laugwerge, efter hendis begiering anordnet Mogens Hansen sammesteds, saa og dend Sal: 
mands med bemelte sin hustru auflede børn, som er 3 sønner og 5 døttre, hvoraf. 
 
Dend eldste søn Boe Joensen her sammesteds sin egen werge. 
Dend anden søn  er Peder Joensen nu udenlands, for ham er bemelte broderen tilordnet, at 
wærge.  
Dend yngste søn er Jens Joensen paa 11 aar gl. for ham er og bemelte broderen tilordnet at 
wærge. 
Dend eldste daatter er Marne Joensdaatter i ægteskab med Jens Ollufsen paa Wellingsgaards 
grund. 
Dend anden daatter er Kirstine Joensdaatter 24 aar gl. for hende er till wærge anordnet Povell 
Rasmusen. 
Dend tredje daatter Walborrig Joensdaatter 23 aar gl. for hende er till wærge anordnet bemelte 
søstermand Jens Ollufsen  
Dend 4de daatter Birgite Joensdaatter paa 20de aar gl. for hende till wærge anordnet Daniel 
Pedersen i Clemmedsker sogn. 
Dend yngste daatter Ellene Joensdaatter 16 aar gl. for hende er till werge anordnet fornefne 
Systermand Jens Olsen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet  Hans 
Madsen og Hans Ibsen ibdn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En blak beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 5 Sld., endnu en sort Koe for 5 Sld.,  
Gies. 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., 2 unge Gies á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en røed Hoppe for 6 Sld., 
en blak brun Hoppe for 5 Sld.,  
Boehaufve. 
En vogn med 2 gl. stier er sat for 3 Sld., en gl. ploug med jern hiul ploug løber og knif er sat for 1 
Sld., 2 gl. harrer for 14 skl., it gl. aar med forslit bill for 10 skl., en haand Qvern med huus og jern 
seigl for 1 Sld. 1 mrk., en gl. tønde for 6 skl., it gl. tønde stomme for 4 skl., en gl. kiste uden laas og 
hengsler for 8 skl.,  Sæden i Laderne er sat saaleedis, Rugen er sat 1½ tønde, tønden for 8 mrk., er 3 
Sld., Biuget sat for 2 tønder á 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk., Haure ehr sat for 3 tønder á 2 mrk er 1 Sld. 2 
mrk.,  it lidet les Høe for 1 Sld. 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Sterfboes middell till Penge      41 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder, var ey wærdt at sette paa Penge, for dessen ringheds skyld Enken 
med sin laugwærge, blef af skifteforwalteren, saavelsom de tilstede værrende børn og wærger 
tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede, at de ey viste 
meere at angifve, endnu angifvet er og forskrefvet staar. 
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Ellers som Sønnen Boe Joensen nu er og hid indtill har verret her i boet i fællig med sin Sahl: 
Fader, og indført sin hustru i fællig med sine forældre, og formelst sin Sal: Faders tiltagne alder og 
svaghed, ike har kunde viget fra sine forældreis boe. Saa hafver hand sig noget tillgode lagt, imod 
dend løn som hand ellers ved sit arbeyd, og auflingens forretning kunde hafve fortiendt 2 Kiør og en 
i 3de aar gl. Qvie, en Hest og en Hoppe, hvilket nu Moderen bemelte sin søn tilstog, og sagde Boe 
Joensen at verre till eyendom tilhørrende, og hafde moderen og de hiemme værende børn, ike nu 
noget der paa at anke, hvorfor saa forskrefne Øeg og Qveg Boe Joensen er berettiget, at det ike dette 
Sterfboes middel noget vedkommer, foruden det hafver og Boe Joensen med sin hustru 
Sidzele Christensdaatter her i boet indført som hende tilførde, 2 Kiør og en Hoppe og noget 
andet boe hafve, som de self hafde at bruge. Der foruden hafver Boe Joensen hvis afgrøede som 
hand i dette aar paa sin anpart imod 2 trediepart – land Gielden for berørte 13 Wornede skall svare 
till for anno 1700. hvilket her saaleedis de vedkommende till efter retning er indført.  
Saa blef angifven efterskrefne bort Skyldige Gield og Prætensioner, og er der till 
giort udleg. 
Till dette aars 1700 afgift forberørte 13 waarnede tilkommer Enken at betale till Ampt stuen og 
Hosbonden efter udreigning, med en qvartalskat ibereignet, en trediepart som er 5 Sld. 1 mrk. 10 
skl., udlagt en sort Koe for 5 Sld., 2 gl. Gies 2 mrk., til ofvers 6 skl., :/: 
Till Kirkens tiende Præstetiende, herrids fougden og deignen till kommer Enken at betale én 
trediedeell rettighed for aar 1700. som opdrager till 4 mrk. 11 skl., udlagt en ploug med jern hiull. 
Ploug løbere og lenke 4 mrk., en ung Gaas 12 skl., till ofvers 1 skl., :/: 
Barbra Shl: Christopher Hansens her i Rønne, forfred efter afreigning som vedgikes Penge 9 
Sld. 4 skl., udlagt en sort Koe for 5 Sld., af en blaket Koe 1 Sld., en blak brun Hoppe for 5 Sld., til 
ofvers 7 mrk. 12 skl., :/: 
Hans Smed i Rønne, tilkommer som Enken angaf, for forstrekning til udfartten 7 mrk. 8 skl., udlagt 
af fornefne blak brun Hoppe at hafve disse 7 mrk. 8 skl., :/: 
Item Rasmus Rasmusen i Rønne til Tommes iligemaade 3 mrk. 12 skl., udlagt 2 tønder Haure for 4 
mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Kirstine Svends som nu er i ægteskab med Mortten Morttensen i Rønne tilkommer iligemaade 1 
mrk. 8 skl., udlagt it aar med bihl for 10 skl., en kiste uden laas og hengsler for 8 skl., en gl. tønde 
for 6 skl., :/: 
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken bevilget udleg for Penge 
10 Sld., udlagt en wogn for 3 Sld., en haand qvern med huus 5 mrk., 2 tønder Biug for 2 Sld. 2 
mrk., hos Rasmus Rasmusen 4 skl., ved Barbra Christophers udleeg 4 skl., it tønde stomme 4 skl., 
ved landgielden 4 skl.,  
Skifteforwalteren for dette umage med skiftet bevilget 4 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 
Sld. 1 mrk., bekom 2 Sld., penge. Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk er 4 mrk., for disse 4 Sld. 2 mrk., udlagt 
en blak beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., til ofvers 4 mrk.,  
Sogne Præsten Herr Sven Nielsen tilkommer Enkens angifvende for denne Sal: Mands liig tienneste 
6 mrk. udlagt it les Høe for 5 mrk., 2 harrer for 14 skl., ved landgielden 2 skl., :/: 
Iligemaade tilkommer Deignen Jørgen Andersen for liigtieneste 2 mrk., udlagt en tønde Haure for 2 
mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner till Penge 35 Sld. 1 mrk.  5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge             6 Sld.            13 skl.,  
Hvoraf moderen tilkommer dend halfvepart som er Penge             3 Sld.            6½ skl.,  
Dend anden halfvepart dehlis imellem forskrefne denne Sal: Mands 
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Børn, som tilsammen er 3 sønner og 5 døttre, er deraf en broderlaad                       2 mrk.    4 skl.,  
Og en systerlaad er                            1 mrk.    2 skl., 
Hvor for Moderen og børmmnen én hver tilkommer udlæg og betalning, udi en røed Hoppe og for 
de 13 skl., er udlagt en Gaas som var ung for 12 skl., og hos Enken ved Landgieldens udleg 1 skl.,  
Videre gield og prætensioner er ike nu efter anfordring af skifteforwalteren, paa Sterfboet, angifven, 
derved saa dette skifte sluttes. Dette saa at verre Passeret Testerer.    Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Jens J:O:S: Olsen. Boe B:J:S: Joensen. 
Pofvel Rasmusen.   Paa Enkens weigne som laugwærge Mouns M:H:S: Hansen. 
Hans Ibs. Hans H:M:S: Madsen. 
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Anna 1700. Den 26 Oktober, er efter Advarsel till de Vedkommende holden Registering, og 
wurdering samt Scfifte og Deeling efter Hans Jacobsens Sahl: Hustru Gunnild  Hans 
daatter, som boede og døde paa dend 23 eyendoms gaard beliggende udi Østerlaursker sogn. 
Imellem denne Sahl: Qvindes efterlefvende mand bemelte Hans Jacobsen, paa eene og paa anden 
side hans med berørte sin Sal: Hustru auflede børn, som er 3 sønner og 2 døttre hvoraf. 
 
Dend eldste søn Jacob Hansen 18 aar gl. 
Dend anden søn  er Hans Hansen paa 13 aar gl.  
Dend yngste søn Esper Hansen paa 5de aar gl.  
Dend eldste daatter er Kirstine Hansdaatter 19 aar gl.. 
Dend yngste daatter Elisabeth Hansdaatter 9 aar gl. 
For dem er faderen Hans Jacobsen self wærge efter loven, og forelagt denne Sal: Qvindes broder  
Laurids Hansen under Leensbierg her ibdn. at verre tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Jep Hansen 
og Peder Morttensen her i Østerlaursker  sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En røe skioldet Koe for 5 Sld., en brun Koe for 5 Sld., en røed hielmet Koe for 5 Sld., en blaket Koe 
for 4 Sld. 2 mrk., en røe bleeget Koe for 4 Sld. En hvid bleeget Koe for 3 Sld., en liden bleeg blaker 
Koe for 3 Sld. 2 mrk., en ung røe braaget Koe for 3 Sld. 2 mrk., en brun skioldet Koe for 3 Sld. 2 
mrk., it ungt brunt studnød for 2 Sld1 mrk., it røe herret studnød 2 Sld. 1 mrk., it røt studnød for 2 
Sld. 1 mrk., it brunt hielmet Qvigenød 2 Sld. 2 mrk.,  
Kalfve føed i aar. 
En røe halset studkalf for 6 mrk., 2 hvide studkalfve støket 4 mrk er 2 Sld., en brun studkalf for 1 
Sld., en røe herret Qvigekalf for 4 mrk.,  
Faar og Lam. 12 støker gl. Faar stk. sadt for 3 mrk. er 9 Sld.,  
Svin. En graae Soe for 1 Sld., en mørk graae galt for 3 mrk. 8 skl., en lys graae galt for 3 mrk. 8 skl.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaasen, Giesene 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 1 mrk., og Gaasen 20 skl. 
Kaabber. 
En brendevins pande med hat og pibber og tønden, kaaberet er vegtig till 11 Sld., en malm gryde 
paa en kitte stor, er vigtig till 1 Sld. 1 mrk., siger 1 Sld. 2 mrk., en gl. mæssing kedel paa en span 
stoer for 1 Sld., it pande jern for 3 mrk., en jern træfoed for 2 mrk.,  
Sengeklæder i Herberghuuset. 
I dend nrwester seng, en olmerdugs blage rannet ofver dynne for 3 Sld., en linnen under dynne for 1 
Sld. 2 mrk., 2 gl. bolster hofvetdynne á 1 mrk er 2 mrk., 2 puder med vor á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk. it 
brugarns lagen for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., I dend sydøster seng. En blaae 
rannet gl. wadmels ofverdynne for 3 mrk., en gl. ullen underdynne for 1 mrk., it lesnet sengklæde 
for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en pude uden linvor for 8 skl.,  
I Krobhuuset. 
En hvid ullen ofverdynne for 4 mrk., en blaae  rannet underdynne for 4 mrk., en blaae rannet 
hofdynne for 12 skl., en pude uden lin vor for 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder i stuen. 
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En gl. wefvet benkedynne 4er mands sæde for 3 mrk., en gl. dragsømbs benkedynne 4 mands sæde 
for 3 mrk., en lesnet agedynne med guhl randet underfoer for 3 mrk., it lesnet hiønde for 1 mrk. 8 
skl., endnu it syed hiønde for 1 mrk. 4 skl., en liden syed benkedynne for bordenden for 2 mrk. 8 
skl., nog i stuen, it steen bord med lugt foed og dreyede stolper for 5 Sld., it aske skrifve blad for 1 
Sld., it wraae skab med 2 laasfaste dørre og it aaben rum midt udi, er sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
I Herberghuuset. 
En maller fyre kiste med laas for 2 Sld. 2 mrk., en mallet sengested for 1 mrk. 8 skl., it gl. 
wraaeskab med en laas for 4 mrk., I Krobhuuset, it sengested for 1 mrk. 8 skl., en karm wogn med 
træhiul, leer fæhle halseeler og hammel med reeb for 5 Sld., en arbieds wogn med stier hammell og 
halseeler for 2 Sld. 2 mrk., en ploug med jern ringe, juhl og behørig træ ware for 1 Sld. 2 mrk., en 
ruhl med jern tappe ringe for 3 mrk., 2 harre med træ tinner á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., it aar med 
bihl 1 mrk., 2 wogn ree med jern vidier og 2 gl. hiull for 1 Sld. 1 mrk., it Ølkar paa 2 tønder tum 4 
mrk., en stand tønde for 1 mrk., en øltønde for 1 mrk., 2 straabonds tønder for 1 mrk., 4 sybøtter á 4 
skl er 1 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En brun bliset Hest for 12 Sld., en brun stiernet Hest for 8 Sld., en røe bliset Hest for 6 Sld., en røe 
bliset Hest for 10 Sld., en soedet fior gl. Foele for 4 Sld., en ung fior gl. Mæhr fot 4 Sld., en gl. sort 
Hoppe for 6 Sld., en brun Hoppe for 7 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre till penge     179 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
End viidere er dette Sterfboe till bæste at anføre, som Hans Jacobsen till sin fader Jacob 
Rottensteen hafver betalt, og bemelte faderen nu vedstod saa ret at være, at hand paa denne 23 
gaard i Østerlaursker sogns kiøb eller pandtning, hafver af sin søn berørte Hans Jacobsen 
oppebaaret penge 80 Sld., Hvorfor Jacob Rottensteen nu foesikrer, at berørte Summa skall i denne 
23 gaard blifver bestaaende, indtill de der afbetaldt worder. 
Kirstine Sal: Peder Monsen boende i Knudsker sogn, mødte her paa Sterfboet, og fremlagde it 
pandtebref udgifvet dend 14 January 1692. som formelder, at Hans Jacobsen Obligerer sig till 
bemelte Peder Monsen eller hans arfvinger at skall reedelig betal, og har for hofvet Summen 82 Sld. 
3 mrk. 8 skl., forsikret udi denne niende gaard i Knudsker sogn, som Hans Jacobsen da Pandte 
brefvet udgafvis self beboede, og der efter er samme Pandtebref paa det skifte efter bemelte S: 
Peder Mounsen dend 7 jully 1697. udi skiftet indført, og hans arfvingerne imellem deelt som skifte 
brefvet videre udviser. Men som Hans Jacobsen formeldelst  nermere adgang af Jep Pedersen i 
Aaker sogn, sine Penge og forbedring af dend berørte 9de gaard, af Peder Holgersen der samme 
steds nu boende, af Peder Holgersen hafver annamit, og hand Peder Holgersen sig med videre 
hafver forbunden, dette Obenmelte pandtebref Summa, till Sahl: Peder Mounsens arfvinger at 
Contentere, og ded endnu til dato ey er efter kommet, saa har Hans Jacobsen imod tilsvar,anmeldte 
sin Obligation for Summen beholden i berørte 9de gaard i Knudsker sogn bestaaende, hvor for Hans 
Jacobsen nu lofvet saa snart mueligt er, ar til holde Peder Holgersen efter sit lofte, at afløse Hans 
Jacobsens formeldte udgifne Pandtebref og Summen betale at rigtighed paa begge sider skee kand, 
og Hans Jacobsen des imellem at holde Sal: Peder Mouns Enke og arfvingerne, efter Obligation og 
Pandtbrefves indhold, for uden skade i allemaader; Rentten angaaende, da vedstod Kirsten Sal: 
Peder Mounsens, at den aldeelis til 12 January nest kommende 1701. er betalt, saa at Hans Jacobsen 
ey rester meere rentte at betale, end it halft aar som er 2 Sld. 4 skl., hvor med saavidt berørte rente 
er fyldelst giort, naar forskrefne af Hans Jacobsen eller Peder Holgersen efterkommis, og blef 
samme bref nu læst og paaskrefven; Dend sæd og afgrøden som Hans Jacobsen i dette indeverrende 
aar for sin part af forberørte gaards aufling har indhøstet, der om blef nu aftaldt, at Hans Jacobsen 
dend tilsammen beholder, og der imod afreeder hvis skat, landgielde og tiende, som for samme aar 
1700. bør ydes, og hvis endda videre kunde ofver skyde, er bevilget Hans Jacobsen at beholde, till 
sin Agen og Fellets børnenis frem føede, hvor for der af ei videre er dette boe till beste at anføre. 
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Summa andrager forschrefne Sterfboets middell in allis 
Till penge      259 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Hvornest blef angifven efter skrefne denne Sahl: Qvindes Ifare eller gang klæder som er, nemlig. 
En sort klædis kaabe med grøn rast under fohrit for 6 Sld., it sort fifskaftes skiørt for 1 Sld. 2 mrk., 
en sort silke pollemeek hufve for 5 mrk., en sort fifskaftes trøye for 4 mrk., en grøn floerits ofver lif 
med 19 Sølf mallier udi er tilsammen, sat for 8 mrk., Summa andrager forskrefne Ifareklæder till 
penge 11 Sld. 3 mrk., Som dehlis imellem forskrefne denne Sahl: Qvindes 3 sønner og 2 døttre, er 
deraf en broderlaad 2 Sld. 3 mrk. 12 skl., og en systerlaad 1 Sld., 1 mrk. 14 skl.,  
For dend eldste søn Jacob Hansens anpart, er udlagt forskrefne, en sort klædis kaabe for 6 Sld.,  
her af till ofvers 3 Sld. 4 skl.,:/; 
Dend anden søn Hans Hansens anpart som er 11 mrk. 12 skl., derfor udlagt af forberørte sorte 
klædis kaabe, at hafve disse 11 mrk. 12 skl., :/: 
Dend yngste søn Esper Hansen for sin anpart 11 mrk. 12 skl., derfor udlagt it sort fifskaftes 
skiørdt for 6 mrk., af en sort klædis kaabe med grønt Rast under forret at hafve 8 skl., en sort 
fifskaftes trøye for 4 mrk., af it grønt florits snørlif med 19 Sølf mallier udi at hafve de 20 skl., :/: 
For dend eldste daatter Kirstine Hansdaatter tilkommer 5 mrk. 14 skl., udlagt it grønt florrets 
snørflif for 8 mrk., til ofvers 2 mrk. 2 skl.,  
Dend yngste daatter Elisabeth Hansdaatter tilkommer 5 mrk. 14 skl., tillagt, en sort silke 
pollemeets hufve for 5 mrk., af it grønt snørlif med forde Sølf mallier udi at hafve 14 skl., Clar :/: 
Hvor nest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og der till giort udleeg som 
følger; 
Først anføris forskrefne till Kirstine Sahl: Peder Mounsens og hendis børn, resterende rendte for it 
halftt aar, som er penge 2 Sld. 4 skl., udlagt it røt studnød for 9 mrk., til ofvers 12 skl.,  
Efter en laadseddel af ded skiftebref, ganget efter S: Anders Gundersen paa Vibegaarden i 
Knudsker sogn Daterit dend 27 aprill anno 1688. befindes Hans Jacobsen at werre tilordnet, for 
dend SaL: Mands daatter Kirstine Andersdaatter at wærge, og tilkommer hende i arf efter bemelte 
sin Sal: fader 11 mrk. 8 skl., og imod sine brødris bevilgede Foele 3 Sld., er 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., og 
som de udlagde vahre inden tinge er opbunden, bestaar Summen foruden rentte till dato, her for er 
udlagt 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 2 wogn ree med jern vidier og 2 gl. hiull for 1 Sld. 1 mrk., it 
lysgraae galt svin for 3 mrk. 8 skl., og som Hans Jacobsen nu tilkommer wærgemaall for sine egne 
børn, er ham dette wærgemaall forløfvet, og igien tilordnet systermanden Jens Madsen boende i 
Knudsker sogn, som samme wærgemaall efter loven hafver at forestaae. 
Niels Frost i Rønne fordrer efter sin seddel penge 8 Sld., som Hans Jacobsen allerne har godsagt, 
paa sin fader Jacob Rottensteens weigne at betale, og der foruden melder om 2 af merkte Lam, som 
her boet er ham tillgode gaaende, hvilke anfordrerende Gield de 8 Sld., Hans Jacobsen henstilled til 
sin faders boe, saa at Niels Frost skall blifve uden skade af betaldt; 
Hans Jacobsen angaf at werre skyldig till Præstens Salarium for liig tienesten penge 4 Sld., udlagt 
en røe bleget Koe for 4 Sld.,:/: 
Sogne Deignen Olluf Andersen Rønne, tilkommer og rester for liigtienesten 6 mrk., udlagt en røed 
halset studkalf for 6 mrk., :/: 
Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Hans Jacobsen bevilget udleg 
for penge 30 Sld., udlagt, en brun bliset Hest gilling for 12 Sld., en brun stiernet Hest for 8 Sld., en 
røe bliset Hest for 10 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 4 Sld., udlagt en røe skioldet Koe for 5 Sld., til ofvers 4 
mrk., :/:   Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt penge 5 Sld., udlagt en brun 
Koe for 5 Sld., :/: stemplet papir til denne forretning for 6 mrk., af en røe skioldet Koe at hafvis 4 
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mrk., en jern træ foed for 2 mrk., :/: Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk. er 4 
mrk., udlagt en gl. mæssing kædel paa en span stoer taxerit for 4 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge  54 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling    penge              204 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hvor af faderen Hans Jacobsen tilkommer dend halfve part som er P: 102 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Dend øfrige halfve part, deelis imellem forskrefne denne Sahl: 
Qvindes efterlefvende 3 sønner og 2 døttre, er deraf en 
Broderlaad penge               25 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Og en søsterlaad penge             12 Sld. 3 mrk. 3½skl  
Hans Jacobsen var ei begierende noget sær udleeg for sin anpart at skee, og som hand er self wærge  
For bemelte sine børn, saa giøres ike fornøden till hver barn især at give udleg, men for best eragtet, 
at faderen Hans Jacobsen én hver sin andeel at svare, efter formelte udreigning efter registeringens 
indhold. Saa vel som hvis børnen efter forskrefne tillæg tilkommer af deris Sahl: Moders 
Ifareklæder. Till det sidste blef faderen Hans Jacobsen og Moderbroderen Lars Hansen, saa vel 
som fader broderen Bendix Jacobsen af skifteforwalteren tilspurdt, om de vidste meere till boes 
middel at angifve. Hvor till de svarede at de ej vidste meere at angifve, end angifvet er og 
forskrefvet staar. Ike eller angaf sig fleere med videre Gields fordringer end indført er, hvor ved saa 
dette skifte sluttis, dette saa at verre tilganget og Passeret. Testerer. Paa Høy Edle og 
Welbaarne Hr. Obersten Commendant og Amptmands weigne         Hans Jensen.        
Henrik Brugman. 
Hans H:J:S: Jacobsen eget skrefne navn. Lars L:H: Hansen eget skrefne navn.  
Bendix B:J:S: Jacobsen.    Jep Hansen. Peder P:M:S: Mortensen.egen haad 
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Anna 1700. Den 3 November, er efter Lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt paafølgende Scfifte og Deeling efter Erlig og Welagte Mand, nu Salige Hos Gud Niels 
Terkelsen, fordum wærende Corporall till Hest, som boede og døde paa dend 26 Jordeyendoms 
gaard beliggende udi Nycher sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Kiereste  Mette 
Nielsdaatter,  for hende paatog sig at laug wærge, hindes broder Hæderlige og wellærde Hr: Sven 
Nielsen Sognepræst sammesteds, paa eene og paa anden side,denne Sal: Mands samptlige børn  
Som er med første for ham afdøde hustru, Kirstine Olluf Koefoedsdaatter, auflede en søn og 2 
døttre, hvoraf. 
Sønnen er Olluf Nielsen boende i Hasle. 
Dend eldste daatter  er Margrete Nielsdaatter i ægteskab med Hans Bendsen i Clemmedsker 
sogn. 
Dend anden daatter er Karne Nielsdaatter i ægteskab med Jørgen Svendsen boende i Aabye udi 
Nyker sogn. 
Og med dend mellemste dend Sahl: Mands hustru Barta Christensdaatter auflede 2 sønner og 2 
døttre hvoraf. 
Dend eldste søn er Terkel Nielsen nu paa 15tende aar gl. for hammen er nu til wærge anordnet, 
hans half søstermand Hans Bendsen i Clemmedsker sogn. 
Dend anden søn er Christen Nielsen nu paa 10de aar gl. for hammen er nu till wærge anordnet 
half broderen Olluf Nielsen boende i Hasle. 
Dend eldste daatter Dorthea Nielsdaatter nu paa 14 aar gl. for hende er nu till wærge anordnet 
Jørgen Svendsen, half systerens mand boende i Aaebye i Nøker sogn. 
Dend yngste daatter er Karne Nielsdaatter paa 12 aar gl. for hende er nu till wærge anordnet 
fenrich Mortten Mounsen i Nøker sogn. 
Og hafver denne Sahl: Mand med denne efterlefvende hustru auflet 2 sønner 3 døttre, hvoraf. 
Dend eldste søn Niels Nielsen nu paa 8 aar gl. for ham er till wærge anordnet Hans Hansen 
Corporall boende i Nøker sogn. 
Dend yngste søn er Peder Nielsen 6 aar gl. for ham er till wærge amordnet Claus Terkelsen hans 
faderbroder, boende i Aaebye udi Nøker sogn. 
Dend eldste daatter er Bartta Nielsdaatter paa 4de aar gl. for hende er till wærge anordnet Niels 
Hansen boende i Rydsker sogn. 
Dend anden daatter er Kirstine Nielsdaatter paa 2 aar gl. for hende er till wærge anordnet Terkel 
Hansen boende i Knudsker sogn. 
Dend yngste daatter Margrete Nielsdaatter paa 10 ugger gl. for hende er nu til wærge anordnet, 
som sig og det godwillig antog Stads Capit: Gregers Christensen i Aakirkebye. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet  Hans 
Madsen og Hans Ibsen  i bemelte Nyker  sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En røe bleget Koe ehr taxeret for penge 5 Sld., en sort hielmet liden Koe for 4 Sld. 2 mrk., endnu en 
sort hielmet liden Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 5 Sld., en liden blaker Koe for 4 Sld. 1 
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mrk., en blak hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  en røe beltet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe 
for 4 Sld., it lidet sort studnød for 2 Sld., it sort Qvienød for 9 mrk., en blaket stud for 4 Sld. 2 mrk., 
en sort studkalf for 1 Sld., en røe hielmet studkalf for 4 mrk., 2 røde Qvigekalfve støket for 4 mrk er 
2 Sld., en sort Qvige kalf for 1 Sld., en blaket Qvige kalf for 1 Sld., en sort beltet Qvige kalf for 3 
mrk., en liden blaket Qvige kalf for 3 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En sort brun gillet Hest er sat for 11 Sld., en røe stiernet ugillet Hest for 8 Sld., en brun stiernet 
Hoppe for 8 Sld., en sort brun Hoppe er sat for 7 Sld., en sort brun Hest for 9 Sld., en guhl Hest for 
6 Sld., en liden brun Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., it guhl bliset ung fior gl. Horsføll for 2 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 16 gl. Faar á 3 mrk er 12 Sld., 4 Lam som er kligt á 2 mrk er 2 Sld.,  
Svin. En graae beltet Koe for 1 Sld., en hvid Soegris for 2 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld., en Gaasse for 1 mrk.,  
Kaabber. 
En gl. brendevins pande med hat og pibber er vegtig till penge 10 Sld., en gl. brøger kiedel ungefehr 
en tønde stoer, er vigtig till penge 6 Sld., en kaabber kiedel paa knap 2 spanne stoer med en grefve 
udi og er gl. vegtig till 2 Sld., en malm gryde paa en kitte stoer, er vegtig till penge 1 Sld.,  
Sengeklæder i Herberg huuset. 
I en seng ind for døren, en blaae rannet bolster ofverdynne for 3 Sld., en blaae rannet bolster pude 
uden lin vaar for 3 mrk., en gl. blaae rannet bolster underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen hofvet 
dynne for 3 mrk., en blaae rannet fifskaftet hofvet dynne for 2 mrk., I dend syndre seng. En blaae 
rannet bolster ofver ofverdynne for 3 Sld. 2 mrk., en blaae rannet underdynne for 4 Sld., en 
dantsiger vaar hofvet pude for 1 Sld., en blaae rannet bolster pude for 3 mrk., en hvid linnen hofvet 
dynne for 2 mrk., I Nørre seng. En blaae rannet ofver dynne af olmerdug for 1 Sld. 2 mrk., en 
linnen underdynne for 3 mrk., en liden pude uden vaar for 12 skl., en linnen hofvet pude for 1 mrk. 
8 skl., endnu en linnen hofvet pude for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en liden 
pude for 8 skl., nog i bemelte hvis, it askebord med foed og skuffe er sat for 1 Sld. 2 mrk., en stoer 
jern beslagen egekiste for 8 Sld., it fyrre sengested for 2 mrk., it dito for 2 mrk., nog en dito for 1 
Sld.,  
Bencheklæder. 
It flamsk hiønde med under for 1 Sld., it flamsk hiønde med røt klæde under for 1 Sld. 1 mrk., it 
dito for 1 Sld. 1 mrk., it gl. syed hiønde for 1 mrk., en bag stoel for 1 mrk. 8 skl., en dito for 1 mrk. 
8 skl., it hindertøy med behør for 2 Sld.,  
I Drengehuuset,  
I  Nørre seng, en linnen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne for 3 mrk. 8 skl., it gl. 
blaargarns lagen for 5 mrk., endnu it blaargarns lagen for 12 skl., it Dito for 12 skl., I søndre seng 
ibdn. En ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en ullen hofdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofdynne 
1 mrk. 12 skl., en linnen underdynne 4 mrk.,  
I Hugge Huuset. 
En jernet hammell med tøm og halseeler for 2 mrk. 8 skl., en træ brake hammel for 12 skl., en  træ 
brake hammel med 2 haarseeler for 6 skl., en arbeyds wogn med stier og behørige dræt for 4 Sld., 
en gl. dito uden stie for 2 Sld., 2 Høestier for 1 mrk. 8 skl., en ploug med behør for 6 mrk., en ruhl 
med tappe og skogle er sat for 4 mrk., en gl. sleede for 1 mrk., it aar med bihl for 12 skl., 2 gl. 
harrer for 1 mrk., en gl. karm wogn med hammel er sat for 5 Sld., en slee med slee kar for 1 Sld. 2 
mrk., en skov sleede med dret for 1 mrk. 8 skl., en huus stie for 1 mrk., en liden dito for 8 skl., en 
ekeaas for 10 skl., en slibe sten 1 mrk. 8 skl., en stokøpse for 1 mrk. 12 skl., en stokøpse for 1 mrk. 
12 skl., 2 jern kihler for 10 skl., en jern haand stanggiver sat for 2 mrk. 8 skl., en gl. korn seys for 1 
mrk. 8 skl., en græs seys for 2 mrk. 8 skl., en haand øpse for 1 mrk. 4 skl.,  it gl. boufne sauf for 1 
mrk., en stolpe naur for 12 skl., en dømling naur for 8 skl., en skar øpse for 1 mrk. 4 skl., en bonne 
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knif for 8 skl., en torn skiær for 8 skl., it tørf jern for 8 skl., it stor hug jern for 4 skl., it skiølp for 2 
skl., it gl. hug jern for 2 skl., en bend hage for 4 skl., it gl. stiksauf for 2 skl., it hartøy for 1 mrk.,  
Paa Wester tillet. 
En hakelse kiste med staal og en gl. knif for 1 mrk. 8 skl., it par gl. wognstier for 8 skl., it par gl. 
sleede stier for 8 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., 3 foedtræ med ringe for 12 skl., 22 støker  
Bord veed, der tilhørende køll og ataf till en baad for 2 Sld.,  
I Meelhuuset. 
It stor Meelkar for 5 mrk., endnu it Meelkar for 2 mrk., it deigne trug for 2 mrk., en straaebonds 
tønde for 4 skl., en dito for 6 skl., it lidet car at træde meell udi for 10 skl., it lidet deigne trug for 8 
skl., it saltetrug med benk 12 skl., en skeelde for 6 skl., en gl. meelfiering for 4 skl., en gl. øltønde 
for 10 skl., en gl.brendeviins tønde for 4 skl., en gl. Ørk af eeg paa wester tillie er sat for 5 mrk., en 
gl. tønde med en slump fiær udi for 1 mrk., en tom tønde for 4 skl., en half tønde for 4 skl., nog en 
gl. tønde med en slump fier udi for 1 mrk. 8 skl., endnu en tønde med en slump stoer fiær udi for 1 
mrk. 8 skl., en gl. trælings tønde er sat for 1 mrk. 8 skl.,  
I it Cammer i Steerhuuset. 
En lyseform for 1 mrk., en gl. tønde for 4 skl., en dito for 4 skl., en slagter benk for 4 skl., en ballig 
for 4 skl., en haar sigt for 12 skl., it Ølkar i Steerhuuset for 3 mrk., endnu it dito for 8 mrk., en smør 
haar for 6 skl., it pande jern for 1 mrk., en ølfiering for 12 skl., en half tønde for 6 skl., en kierne for 
1 mrk. 8 skl., en sinnerps qvern for 2 mrk., it gryn saald for 8 skl., it drøfte trug for 4 skl.,  
I Krubhuuset. 
En hvid ullen ofver dynne for 1 mrk. 8 skl., en blaae rannet underdynne for 2 mrk.,  en hvid linnen 
hofdynne for 1 mrk., en hvid linnen sengedynne for 1 mrk., it gl. wefved sengklæde for 5 mrk., en 
linnet hofvet dynne for 1 mrk., 
I Spise Cammered. 
En bagstohl med halm sæde udi er sat for 8 skl., en eege kiste for 1 Sld., it lidet fyrre skab med 3 
dørre og en laas for 2 mrk., it Ølfad for 2 mrk., en ølhalftønde for 1 mrk., en stan tønde for 1 mrk., 
Paa Krobhuus tillet. 
En gl. tønde for 4 skl., it melketrug for 4 skl., en gl. halftønde 2 skl., en bistok for 6 skl., endnu 2 
melketrug for 8 skl., 2 melke trug for 4 skl., en sy for 4 skl.,  
Summa andrager dette forschrefne antørte boets registerede middell till 
 penge 227 Sld. 3 mrk.,  
Og som dagen nu er forløben, saa sluttes her saaleedes, med hvis udi daug, vi her paa berørte 
Sterfboe forrettet hafver, hvilket at som forstrefvet staar, i voris nerværelse er tilganget og Passeret, 
des till bekreftelse og vidbisbiurd, under vore hender og zigneter. Actum skiftesteden dend bemelte 
3 November Anno 1700.  Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Paa Enkens weigne som laugwærge Svend Nielsen. Olle Nielsen. 
 Hans Bendtsen. Jørgen J:S: Svendsen.       Morten Mounsen.  
Hans Hansen. Claus Terkelsen.    Gregers Christensen,  Hans Ibsen.
  Hans H:M:S: Madsen. 
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Anna 1700. Den 27 Oktober, War vy underskrefne paa Henrich Jespersens boepæhl som er it 
Udhuus liggende paa det 9de Wornede gaards grund i Østerlaursker sogn at holde skifte efter hans 
afdøde hustru Kirstine Simonsdaatter, som har efterlat sig 2 børn,  
en søn ved navn Simon Henriksen nu 8te dage gl., 
én daatter Karne Henriksdaatter, som faderen efter loven er wærge for. 
Saa hafde faderen det bemelte spædbarn ofver lefveret till Anders Jensens hustru sammesteds, som 
er Moderens syster, og for opforstring gifvet it blaat wadmels skiørt og it blaat fifskaftes ofverlif. 
Jacob Laursen i Møllegaarden bekaastet denne bemelte Sahl: Qvindes begrafvelse og derfor 
betaling af en brun bliset Mæhr, Videre  middel fore fandtes ike, og hvis videre bort skyldige Gield 
som nu Henrik Jespersen er skyldig, lofvet hand self efter haanden at betale, hvilket saa at verre 
Passeret Testerer.  Hans Jensen. Henrik Brugman.  
Henrik H:J:S: Jespersen eget skrefne navn.  Jep Hansen. Peder P:M:S: Mortensen. 
     Eget skrefne navn. 
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Nest Paa følgende 4 November berørte Aar 1700. Er atter med denne forretning, 
Udi de vedkommendis nerværelse, foretaget og Passeret følgende, nog blef taxeret it steenbord i 
stuen, med en lugt foed og dreyede stolper under er sat for 4 Sld., it fyrre skab med 2 laasfaste dørre 
og it aaben rum midt udi for 2 Sld. 2 mrk., it langt fyrrebord med en kaars foed for 1 mrk. 8 skl., it 
lidet askebord i stuen for 2 mrk., en slagbenk norden till i stuen for 1 mrk. 8 skl., 4 træ bagstohl 
med læder ofver træk á 2 mrk er 2 Sld., en laasfast fyrre kiste ved sengen i stuen for 1 Sld. 2 mrk., 
en laasfast egekiste norden till i stuen for 1 Sld. 3 mrk., en nye wefvet benkedynne for bordenden 3 
allen lang 2 Sld., en nye wefvet 8te allen lang benkedynne under winduerne i stuen for 3 Sld. 2 mrk., 
en flamsk Agedynne med røt klæde under for 1 Sld. 2 mrk., en syed benkedynne 3 allen lang med 
skind vor under for 1 Sld. 1 mrk., en nye wefvet gl. benkedynne 4 allen lang for 1 Sld. 2 mrk., en 
nye wefvet agedynne med rannet waar under for 3 mrk. 8 skl., it gl. flamsk hiønde med gl røt klede 
under for 2 mrk., it syed hiønde med løet skind under for 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde med skind 
under for 2 mrk. 8 skl.,  
Thin. 
It heelt flat tinfad for 2 mrk. 8 skl., it sønder flad tinfad for 1 mrk. 4 skl., it dito 1 mrk. 4 skl., 2 
smaae heele tinfade begge 3 mrk., 5 smaae tin tallerken som er heele á 10 skl er 3 mrk. 2 skl., 7 
sønder og spruken tintallerken á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., en liden breed mæssing brugelig lysestager 
for 1 mrk., en gl. mæssing lysestage for 14 skl.,  
Dend ind auflede sæd med sin afgrøde er efter seet, og befandtes saaleedes, Rugen er liggendis i tre 
stolperum til bielkerne som siufins voger er sat for at verre 4 tønder i Biuget iligemaade i 3 
stolperum til bielkerne er sat for 6 tønder 2 smaae les Høe, hvilket børnens samptlige werger 
formelte og bevilget Enken at beholde, imod det at Enken deraf betale Landgielde, tiende og ald 
Gaardens afgift,ved hvad navn det angivs kand, for indeverrende aar 1700. saa at deraf ej kand 
komme af boet noget videre till beste, end forskrefvet staar. Rug er her till denne 26 gaard ike 
endnu saaed, og derfor er derom ike videre at føre. Videre befantis it Sølf zigneter, som den Sahl: 
Mand Niels Terkelsens navn frisadt taxeret for penge 2 mrk., findes en roes baad med 4er  aarre, 
tofter, segl roer og mast er deraf Claus Terkelsen i Aaebye i Nøker sogn, tilhørende dend halfvepart, 
og dette Sterfboe dend anden halfvepart, og er dend heele baad med behør sat for 4 Sld., deraf her 
till boet anføris 2 Sld., 3 gl. manser sille garn, støket er sat for penge 2 mrk., er 1 Sld. 2 mrk.,  
Lin Klæder. 
It brue garns lagen med 2½ bond udi for 2 Sld., it brue garns haandklæde med knipling for 3 mrk. 8 
skl., it brue garns lagen med 2 breder udi for 1 Sld. 1 mrk., endnu it bruegarns lagen med 2 breeder 
udi for 6 mrk., it par bruegarns pude vaar med strik á 4 mrk er 2 Sld., endnu it par pude vaar med 
strik á 3½ mek er 1 Sld. 3 mrk.,a 3½ allen lange 9 mrk., en gl. dreyels borddug med 2 breder udi, á 
5 allen lang 4 mrk., en bruegarns borddug 3½ alen lang med 2 border for 1 Sld. 2 mrk.,  
Sølf. 
It sølf bæger paa en pæhlstor lighed, med de bogstaver paa sat I:W:MID 1655 er nu vegtig 15 laad, 
laadet sat for 3 mrk., er 11 Sld. 1 mrk., en sølf skaalle uden nogen bogstaber, med 2 øren paa sat, 
vog 11 laad á 3 mrk er 9 Sld. 1 mrk., en flad skaftet sølfskee med de bogstaber paa sat IAS: K: H.D. 
vog 3 ¾ laad á 3 mrk er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., en sølf skee med it breedt skaft med de bogstaber paa 
sat N:T:S: B:C:D: 1651 vog 2½ laad á 3 mrk er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en dito samme vægt og navn 
for 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en sølfskee med it flat skaft og det aarstall paa sat 1683 vog tre laad á 3 mrk 
er 2 Sld. 1 mrk., en sølf skee med en vindrue knap paa, og er merket med K:M: vog 3½ laad á 3 mrk 
er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en sølfskee vog 2 ¼ lod á 3 mrk med de bogstaber paa OLLE KOFOEDS 
1620. er 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., it lidet sølf bæger med de bogstaber paa sat 
O:K:S:M:D:N:T:S:B:C:D:IA:A;S:D: paa en pæhles stoelighed item 2 sølf skeer med flade skafter 
med de bogstaber N:T:S: 1683. vog tilsammen 12 lod siger tolf lod, hvilket bæger og tvende skeer, 
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denne Sahl: Mand hafver denne sin nu efterlefvende hustru till fæstens gafve forærit, som samptlig 
børnens wærger, nu Enken efter lovens anledning, samtøket at beholde. 
Paa Olluf Mortensens gaard i Rønne er dette Steerfboe tilhørende 5 stolperum huus, som nu erre gl., 
med en deel gl. tegel paa begge sider, som Hans Rasmusen nu i boer, og efter arfvingernis wærgers 
indbyrdes sætning, nu dette boes middel en sort med jords maall, huuset staar pp og til behør og 
fællis brønd penge 40 Sld.,  
Arfvinger wærger tillige med Enken og hendis laugwærge angaf, at dette Sterfboe er tilhørrende 
aatte stolperum huuse med straaetag og behørige kaalhaufge og fælles brønd og gaard plads som 
Anders Lautsen Drejer wefver nu i boer Synder i Rønne, hvilket arfvingerne self indbyrdis nu satte 
for penge 50 Sld., 
Huus leyen angaaende da hafver Anders Drejer wefver betaldt leyen till nest kommende Paaske 
1701. og bemelte Hans Rasmusen hafver og iligemaade betalt leye, af forberørte leye waaning paa 
Olluf Mortensens gaard till nest kommende Paaske 1701. Saa at ingen leye deraf till berørte Paaske 
resterer eller nu till boes middell er at anføre, affornefne tvende Waaninger. 
Efter det skiftebref ganget efter denne Sal: Mand Niels Terkelsens mellemste hustru Barbra 
Christens daatter, som for ham er afdød og holdet dend 18 Marty aar 1691. befindes Barbra 
Christens daatter at tilkomme nemlig, jorde penge efter hendis Sal: Fader Christen Pedersen af 
denne 69de jord eyendoms gaard, hendis Broder Holtforstern Hans Christensen endnu beboer efter 
derom en tolf Samfrenders dombs formelding penge 48 Sld. 2 mrk. 5 skl., endnu tilkommer hinde 
som bestaar af en Vandmølle till forberørte 69de gaard beliggende paa og en deel smeede reedskab, 
som bemelte Hans Christensen efter formelte skiftebrefs anleedning tilsvarer penge 20 Sld., rentten 
angaaende, da paastoed Enken med sin laugwærge og samptlig børnens wærger, og formelte at 
Holtforstern Hans Christensen ike kunde verre fri for renttis gifvelse, af forberørte Summa, siden 
dend tid skiftebrefven holdt, efter hans syster Niels Terkelsens hustru afgangne Barta Christens 
daatter, saa og siden det dend tiid hendis børn er tilfalden hvor af der forre af Summa fuld rentte 
reignis og til dette Sterfboes middel anføris, som er udi 9½ aar penge 32 Sld. 1 mrk. 7 skl., nog 
tilkommer dette Sterfboe udi it kaalhaufve rum ved Jep Hansens gaard i Rønne, som denne Sl: 
Mand Niels Terkelsen efter bemelte Jep Hansens hustru i Rønne, paa skiftet arfvet hafver, og findes 
indført i det skiftebref, ganget efter Sahl: Niels Terkelsens mellemste hustru Barta Christensdaatter 
penge 4 Sld.,  
Widere befindes efter forberørte skiftebref ganget efter Barta Christensdaatter at Barta Christens 
daatter tilkommer sin andeel af dend 30 gaard kaldes Dyngegaarden udi Clemmedsker sogn, som 
siden forde skiftebref efter Barta Christensdaatter er holdt, skall verre saaldt, og deraf dette boe 
tilkommer, som berørte Sal: Qvindes børn er deelagtig udi penge 10 Sld., 
Thruels Hansen i Hasle er skyldig her till boet, for bekommen træ wahre som arfvingerne nu angaf 
penge 1 Sld. 1 mrk.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlig, Enken med sin laugwerge og samptlig wærgerne, om de hafde 
meere till dette boes middel at angifve, hvor til de svarede dem ike meere videre var, end angifvet er 
og forskrefvet staar. Vedtagen denne 26 gaard i nøker sogn, og de Ifareklæder som her efter 
formeldis, Saa er da forschrefne anførte Sterfboes middell 
Sammen reignet, som andrager till penge  516 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne denne S: Mands Ifareklæder som er med mundering følgende it 
par flindt Pistoller med hølster og 2 gulle Kerseys indkapper er sat for 4 Sld. 2 mrk., en graae 
wadmels kiol med en røe krafve om halsen og mæssing knapper vi for 1 Sld. 2 mrk., en graae 
fifskaftes kiol med mæssing knapper udi er sat for 1 Sld., en fælds bereed skinds fore skiorte med 
smaae hvide sølf ekte kaluner paa ærmerne, og lerrit under foerit og der udi 19 smaae sølf knapper 
foer skiorten er sat for 4 mrk., og hver knap 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., en graae klædis kiol med 
graat bay under og graae Cameels haars knapper udi som ike er vendt, er sat for 5 Sld., en brun 
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fifskaftes kiol med blaat fifskaf under og foer og cameel haars knapper udi for 8 Sld., en sort vendt 
klædis trøye med røt filt under foer og sortte haarknapper udi for 1 Sld., it par sorte klædis bopser 
med lærrit under som er vendt for 3 Sld. 8 skl., it par gl. kram hoser med rannede krafver for 1 mrk., 
en mæssing kaarde noget forgyldtpaa kæstet er sat for 1 Sld. 3 mrk., it guhl læder geheng er sat for 
3 mrk., en half Stucat med en jernfæste og en spanske klinge udi for 1 Sld., it brunt skin geheng 
med uægte kniplinger paa og mæssing sollie udi for 1 Sld. 2 mrk., it spansk rør med en jern knap 
for 1 mrk. 8 skl., en laxeret haand kiep er sat for 1 mrk. 4 skl., en ridepisk er sat for 2 mrk., en læder 
køllert for 4 Sld., en ride sadell af sort læder og sadel jord og stibøyle og af røet kerseis Schaberate 
er sat for 10 mrk., it bidsel med stenger er sat for 1 Sld., en flindte bøsse for 2 Sld., en graae forret 
hufve er sat for 2 mrk., it par felt berred skin bopser med lærret under og nogle faluner paa for 1 
Sld. 2 mrk., Summa andrager forskrefne denne Sahl: Mands Ifareklæder og Mundering till 
 penge 48 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Her imod beholder Enken sine egne Ifareklæder. 
Dernest blef optegnet denne S: Mands Mellemste hustru Barta Christensdaatters 
Ifareklæder, somhans med hende auflede børn tilkommer, og er nu af følgende bleskaffenhed 
nemlig.  En sort pollemettis klædning en half kiol og it sort pollemeetis skiørt nu sat for 10 Sld., 
endnu it sort pollemeetis skiørt og en ditto half kiol begge sat for 4 Sld., it gl. grønt florits snørlif 
med 8 par sølf maller udi og en sølf lenke med en naall paa dend eene ende og qvades paa dend 
anden ende, det til sammen 2 ¼ alen langt og sat in allis 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., en sort silke grof grøns 
hufve med baan paa for 2 Sld., Summa disse Ifareklæder er 21 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Forskiælle saa paa dend sætning, som findes anførdt udi det forberørte skiftebref, efter Sal: Barta 
Christensdaatter penge 12 Sld. 8 skl., Saaledis da denne Sal: Mands Ifareklæder og Mundering, 
imellem samptlige denne Sahl: Mands børn som er 5 sønner og 7 døttre, er der af en broderlaad 5 
Sld. 2 mrk. 14 10/17 skl., og en systerlaad er penge 2 Sld. 3 mrk. 7 5/17 skl.,  
For sønnen Olluf Nielsen anpart, af sin Sahl: Faders Ifareklæder og Mundering som er 5 Sld. 2 
mrk. 14 skl., er udlagt, en flindtebøsse for 2 Sld., en graaeforrit hufve for 2 mrk.,it par flet berred 
skind bopser med lerrit under og Galuner paa for 1 Sld. 2 mrk., en mæssing kaarde noget forgyldt 
paa fæstet for 7 mrk., her af till ofvers 2 skl., :/: 
Dend anden  søn Terkel Nielsen , som Hans Bendsen i Clemmedsker sogn er wærge for, 
tilkommer, af sin Sahl: Faders Ifareklæder og Mundering som er 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., derfor  
udlagt, it par flindt Pistoller med holster og 2 gulle Kerseys kapper er sat for 4 Sld. 2 mrk., en half 
Stucat med jern fæste og en spansk klinge udi er sat for 1 Sld., it par gl. kram hoser med rannede 
krafver for 1 mrk., till ofvers 2 skl., :/: 
Dend 3die søn Niels Nielsen som Hans Hansen i Nøker sogn er wærge for, tilkommer af sin Sahl: 
Faders Ifareklæder og Mundering 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., der for er udlagt, en ride sadell af sort læder 
og sadel jord og stibøyle og af røet kerseis Schaberate er sat for 10 mrk., it bidsel med stenger er sat 
for 1 Sld., en fælds bereed skinds fore skiorte med smaae hvide sølf ekte kaluner paa ærmerne, og 
lerrit under foerit og der udi 19 smaae sølf knapper foer skiorten er sat for 4 mrk, og hver knap for 8 
skl er 3 Sld 1 mrk. 8 skl., legger fra sig 4 mrk. 10 skl., :/: 
Dend 4de søn Christen Nielsen som Olluf Nielsen i Hasle wærger for, tilkommer af sin Sahl: 
Faders Ifareklæder og Mundering 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., hvor for er udlagt, en brun fifskaftes kioll, 
med blommet fifskaft underforrits og mæssing knapper udi for 5 Sld. 2 mrk., en Laxerit haand kiæp 
med en bræ knap paa 1 mrk. 4 skl., er 5 Sld. 3 mrk. 4 skl., till ofvers 6 skl.,  
Dend yngste søn Peder Nielsen som Claus Terkelsen i Aaeby er wærge for, tilkommer 5 Sld. 2 
mrk. 14 skl., derfor udlagt, en graae klædis kiol med graat bay under og graae Cameels haars 
knapper udi som ike er vendt, er sat for 5 Sld., hos Hans Hansen Myndlings udleg at hafve 2 mrk. 
14 skl., :/: 

bornholmerting.dk 202



 4

Dend eldste daatter Margrete Nielsdaatter i ægteskab med Hans Bendsen i Clemmedsker 
sogn, tilkommer 11 mrk. 7 skl., hvorfor er udlagt en læder køllert for 4 Sld., til ofvers 4 mrk. 9skl.,  
Dend anden datter Karne Nielsdaatter i ægteskab med Jørgen Svendsen i Aaebye, tilkommer 
af sin Sal: Faders Ifareklæder 11 mrk. 7 skl., udlagt, en graae wadmels reyse kioll med en røe krafve 
om halsen og mæssing knapper udi 6 mrk., hos Hans Bend udleg af Køllerten at hafve 4 mrk. 9 skl., 
hos Hans Hans Myndlings udleg at hafve de 14 skl., :/: 
Dend tredje daatter Doretea Nielsdaatter, som Jørgen Svendsen er wærge for, tilkommer 11 
mrk. 7 skl., udlagt en graafifskaftes kioll med mæssing knapper for 4 mrk., en sort vendt klædis 
trøye med røt filt under foer og sorte haar knapper udi for 4 mrk., it par sorte klædis bopser med 
lærret under foerit som er vendt for 3 mrk. 8 skl., till ofvers 1 skl., :/: 
Dend fierde daatter Karne Nielsdaatter som Morten Mounsen er wærge for tilkommer 11 mrk. 7 
skl., udlagt af en sort klædis kioll at hafve 2 Sld., en ride pisk for 2 mrk., it spanskrør med en jern 
knap paa 1 mrk., er 3 mrk. 8 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Dend femtte daatter Barta Nielsdaatter som Niels Hansen i Rydsker sogn er wærge for, 
tilkommer 11 mrk. 7 skl., udlagt af en sort klædis kioll at hafve de 2 Sld., hos sin broder Niels 
Hansens udleg 2 mrk. 9 skl., disse 2 mrk. 9 skl., ike agtes, men erre udlagt ved efter følgende laad:/ 
It bunt skind geheng med uægte knipling paa og mæssing solle for 1 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk. 9 
skl.,  
Dend 6te daatter Kirstine Nielsdaatter, som Terkel Hansen i Knudsker sogn er wærge for, 
tilkommer 11 mrk. 7 skl., udlagt af en sort klædis kiol at hafve 2 Sld., hos sin broder Niels Hansens 
udleg 2 mrk. 9 skl.,  hos broderen Hans Hansen at hafve 14 skl., :/:  
Dend yngste daatter Margrete Nielsdaatter, som Gregres Christensen i Aakirkebye er wærge 
for, tilkommer af sin Sal: faders Ifareklæder og Mundering 2 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt af en sort 
klædiskioll at hafve 2 Sld., it guhl læder heng med mæssing søllie for 3 mrk., hos Olluf Nielsen de 7 
skl., Clar:/: 
Saa blef da angifven efterschrefne boes schyldige Gield og Prætensioner og er der til 
giort udleeg som her efter følger. 
Corporall Laurits Nielsen ved rytter Companier boende udi Westermarie sogn, som denne 26 
gaards afgift for sin tieneste er Assignerit, fordret som rester for Oktober qvartal skatter 1699. 5 
mrk., item alle 4de qvataler for 1700. á 5 mrk er 5 Sld., Jordebogs penge for 1699. 2 Sld. 3 mrk. 13 
skl., for en Hoppe linfrøe 3 mrk., giør 9 Sld. 3 mrk. 13 skl., udlagt en gl. brendevins pande med hat 
og Pibber er sat for 10 Sld., till ofvers 3 skl.,  
Imod denne Sahl: Mands Udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Enken af sine med arfvingers 
wærger samptøgt udleg for penge 50 Sld., udlagt en brøger kedel ungefehr paa en tønde stor for 6 
Sld., en sort hielmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en liden blaket Koe 4 Sld. 1 mrk., en sort brun Hestegilling 
fot 11 Sld., en røe stiernet ugillet Hest for 8 Sld., en sort brun Hoppe for 7 Sld., en røe bleget Koe 
for 5 Sld., en arbieds wogn med stier og behørig dræt 4 Sld., 2 harrer for 1 mrk.,:/: 
Her for uden blef Enken bevilget sin sengsklæder og hendis kiste for uden skifte eller wurdering.:/: 
Sogne Præsten Hr: Svend Nielsen for denne Sal: Mands liig Prædeken og videre umage, bevilgede 
Enkenog samptlige arfvingerne ham at nyde udleg for penge 12 Sld., udlagt 16 støker gl. Faar á 3 
mrk er 12 Sld.,  
Sogne Deignen Jørgen Andersen for liig tieneste bevilgede samptlige arfvingerne ham at nyde her 
udleg for penge 3 Sld., udlagt 2 Lam á 2 mrk er 4 mrk., it flamsk hiønde med skind under i 
Herberghuuset for 4 mrk., en blaket Qvigekalf for 4 mrk.,  
Formeldelst dagen nu er forlønen, sluttes med hvis i dag forrettet er, at denne forretning i morgen 
igien, viidere kand till ende bringes, hvilket at saa i daug er tilganget og Passeret Testerer  
Skiftesteden dend 4 November. Hans Jensen. Henrik Brugman. 
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Claus Terkelsen. Svend Nielsen. Mortten Mounsen.    Olle Nielsen. 
Hans Bendsen. Jørgen J:S: Svendsen.  Terkel Hansen. 
Gregers Christensen.  Hans H:M:S: Madsen.  Hans H:I:S: Ibsen. 

Hans Hansen. 
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Anna 1700. Den 8 November, Efter at for os bemelte rettens betiendte  forhen  af Enkens 
laugwærge Jep Hansen af Østerlaursker sogn, er blefven tilkiende gifvet, at der var gangne Dom 
inden Øster Herrits ting, saaleedis, at af gangne Søfren Myre i Gudhiem hans lægeme i Christen 
Jord begrafvis, og hans boes laad at følge hans arfvinger, som samme dom slutning /: som bemelte 
Enkens Laugwærge efter anfordring, der efter til os hofr lefverit :/  
Af kongl: May: Herrids fouget Anders Pedersen Fyen, inden bemelte Øster Herrits ting er afsagt, 
denne 2 juny 1700 videre forklarer saa lydende. Efter som ded er beviist med 4 mænd og laug faste 
vidnisbyed her for retten, at dend mand af Gudhiems Capell til de, skal hafve verrit forevildet i sit 
hofvet og ej haft sine tanker hos sine Gierninger, ike heller vist, at sidet eller staaet til tiide, ja og 
saa gaaet ruen om sin egen gaard, som den der rassede, hvor pa de 4er mænd deris æed hafver 
aflagt, Thi tør jeg ike understaae mig, at bifalde Ridefougdens fuldmegtiges i rette sættelse, at hans 
lægeme i hæden jord skulle begrafvis, og hans boes laad till Kongen forbrydis. Men efter di at 
saadan hans paa sig self begangne Mord, skall verre sked udi wildelse og rasseri, saa bør hans 
lægme udi Christen Jord at begrafvis, og hans boes laad til Kongen forbydes. Men efter de at saadan 
hans paa sig self begangne Mord skal verre skeed udi wildelste og Rahseri. Saa boe hans lægeme 
udi Christen Jord at begrafves, og hans boes laad at følge hans arfvinger, som loven omformelder, 
dis till vidnesbyrd under mit zignet Actum Anno Die Et Loco Ut Supra Morten Henrichsen Koch,  
 
Og der hos angifvet at Enken Mætte Lauridsdaatter, der efter sin mand var frugtsommelig 
hafde føed it pigebarn dend 20de September 1700 navnlig Kirstine Søfrensdaatter, saa hafver vi for 
berørte rettens betientere, os igien denne forretning foretagen, og dend till endelighed bragt i 
følgende maader, først er Moder broderen Corporall Jeremias Lauritsen boende i Østermarie sogn, 
tilordnet at wærge for det sidste fødde pigebarn obenskrefne Kirstine Søfrensdaatter, dernest er 
igen tagne den andeel Søren Myre efter forhen indførte forretning, ved endelig liqvidation for sin 
hofvet laad, den 25 May nest forleeden tilkom, som andrager 60 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Hvilker og samme tid er Seqvesterit, mens nu efter forskrefne Dombs indhold, hans arfvinger 
tilfalden, og der till end videre skulle anføris en anpart, som Enken Mette Lauridsdaatter tilkommer 
udi dend 77 gaard i Østermarie sogn, efter der om Welb: Hr: Landsdommer Matthias Rasch inden 
Borringholmbs Landsting afsagde Dom den 7 December 1698. med der paa følgende 8 mænds 
udreigning, som er paa findes laad 8 Sld. 2 mrk. 2 2/4 skl., men samme Enke Mette Lauridsdaatter, 
ved fornefnte sidste barns fødelse, ike alleneste allerede én deel bekaastning hafver anvendt, med 
end videre samme barns fremføede meere vill anvendis; Saa Eragtedis for billigt, at Enken der till 
de forskrefne sin anpart nu gaat giøris, efter hendis laugwærgis paastand, Moderen foruden skifte at 
beholde, hvorfor dend anpart Søfren Myre som melt tilkommer 60 Sld. 2 mrk. 14 skl., 
 Samptlig hans efterlefvende børn, som er tilsammen 3 sønner og 3 døttre, imellem deelis er deraf 
en broderlaad 13 Sld. 2 mrk., og en systerlaad er 6 Sld. 3 mrk., Saa er da for  
Dend eldste søn Lars Søfrensen, som Mikel Hansen i Østerlaursker sogn er wærge for, hans 
anpart penge 13 Sld. 2 mrk., udlagt, helften af 6 skepper landbiug jord, kiøbt af Olluf Hansen da 
boende i Kielsebye, beliggende inden for Gudhiem bye waangsleed, efter derom i for omrørte skifte 
forretning giorde forklaring taxeret for 25 Sld., deraf her till helften udlagt for 12 Sld. 2 mrk., hos 
broderen Hans Søfrensen af 3½ skeppe landhaufre jord mit i Gudhiem wang at hafve 1 Sld.,:/: 
Dend anden søn Hans Søfrensen som Biørn Mikelsen i Østermarie sogn er wærge for, tilkommer 
13 Sld. 2 mrk., ham er udlagt it tønde land haurejord ved Trangegade udi Gudhiem wang er sat for 8 
Sld., 3½ skeppe land haufre jord i Gudhiem wang for 7 Sld. 2 mrk., er 15 Sld. 2 mrk., ligger fra sig 
heraf 2 Sld., :/: 
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Dend yngste søn Jens Søfrensen som fader broderen Jørgen Myre i Gudhiem er wærge for 
tilkommer 13 Sld. 2 mrk., derfor udlagt, helften af 6 skepper land biugjord kiøbt af Olluf Hansen da 
boende i Kielsebye, beliggende inden for Gudhiems bye wangsleed, efter derom i for anrørte 
skifteforretning giorde forclaring taxeret for 25 Sld., deraf her til udlagt for 12 Sld. 2 mrk., hos 
broderen Hans Søfrensen af 3½ skeppe land huafre jord 4 mrk., :/: 
Dend eldste daatter Ellene Søfrens daatter, som Frederik Lodvigsen i Østermarie sogn er wærge 
for, tilkommer 6 Sld. 3 mrk.,  
Dend anden daatter Inger Søfrensdaatter som Claus Horka i Gudhiem er wærge for, tilkommer 
6 Sld. 3 mrk.,  
Dend yngste daatter Kirstine Søfrensdaatter som Jeremias Laursen Corporall i Østermarie 
sogn, er wærge for tilkommer 6 Sld. 3 mrk., 
Er 20 Sld. 1 mrk., hvorfor er udlagt 4 skepper landbiug jord, ved Trangegade i Gudhiem wang er sat 
for 20 Sld., hvor udi hver af disse 3 døttre, tilkommer en trediedeel som er 6 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl., 
og af det styke jord som Lars Ibsen i Olsker sogn i pandt hafver, hver af disse 3 døttre at hafve 5 1/3 
skl., :/:  
Saaleedis er hver laad fyldelst giort og berørte deris faders anpart som den 25 May 1700. er 
Seqvestererit som før ermelt i forskrefne maader, hans børn till arf, nu udlagt, hvor ved denne 
forretning er sluttet og till endebragt.Hvilket saa at verre Passeret Testerer Paa Høy Edle og 
Welbaarne Hr: Obersten Commendant og Amptmands weigne      Hans Jensen. 
 Henrik Brugman. 
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Anna 1700. Den 15 November, er efter Lovlig giorde  Tillysning Holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Liqvidation  efter Olluf Nielsen Fiskers  Sahl: Hustru Anna  Anders 
daatter, som boede og døde udi Arnager i Nylaursker sogn, Imellem denne Sahl: Qvindes 
efterlefvende mand bemelte Olluf Nielsen, paa eene side og paa anden side deris sammen auflede 
børn, som er 2 sønner og 4 døttre hvoraf. 
 
Dend eldste søn Anders Ollufsen boende i Arnager sin egen wærge; 
Dend anden søn  er Niels Ollufsen hiemme hos sin fader og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Kirsten Ollufsdaatter som var i ekteskab med Jens Jensen i Arnager, og 
efter hende som ved døden er afgangen, er en søn og 2 døttre. 
 Hvor af sønnen er Jens Jensen. 
 Dend eldste daatter er Birgite Jensdaatter. 
 Dend yngste daatter er Kirsten Jensdaatter som faderen er self wærge for. 
Dend anden denne Sal: Qvindes daatter er Karne Ollufsdaatter i ekteskab med Poul Jensen i 
Gildes boet i Nylaursker sogn. 
Dend tredie  denne Sal: Qvindes daatter Anna Ollufsdaatter er Enke som var i ægteskab med 
Niels Pedersen, som druknede udfor Arnager, for hende er faderen Olluf Nielsen laugwærge; 
Dend yngste daatter Elisabeth Ollufsdaatter i ægteskab med Sogne deignen Mogens Jensen i 
Nylaursker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Mikell 
Madsen og Rasmus Morttensen  i bemelte Nylaursker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som 
her efter følger. Nemlig. 
 
En huuslengde neder paa baken i Arnager, som er 11 stolperum liggende i Øster og wester, og 
bestaar paa dend wester ende it stolperum, 2 stolperum stuehuus, it stolperum forstue, 2 stolperum 
stuehuus og 5 stolperum lasehuus med en Loe udi, med kakelofven, winduer, og dørrer, med bager 
ofven, tilde, og alt hvis som derudi Jord og nagelfast nu fore findes med straaetag, tillige med 2 
kaalhaufve pladser, en synden till og en norden till, det alt sammen er af bemelte wurderings mænd 
sat og taxeret for penge 18 Sld.,:/: 
Dend halfve part af en roes baad med aarer, tofter og seill, hvor af Samsing Mogensen i Arnager, 
tilhør dend anden halfve part, og den eene halfvepart tilhør dette Sterfboe, som er sat for penge 3 
Sld., en gl. fyrre kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., en tre røket bagstoel for 1 mrk., en gl. 
spinde rok for 1 mrk., it lidet skrin uden laas for 8 skl., en nye skelle for 1 mrk., it deignetrug for 1 
Sld., it gl. fyrre bord med skuffe i stuen for 3 mrk., :/: 
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, berettet arfvingerne, at de vare gangske ringe, og hafde deelt sig 
dem indbiurdes imellem;  Skifteforwalteren tilspurdte samptlig arfvingerne, om de vidste meere at 
angifve till boes beste, hvor till de svarede at de viste ike meere at angifve end forskrefvet staar,  
Saa blef Boets middel sammen reignet som opdrager til penge 23 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Der imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield. 
Land Proubsten, hæderlig og wellærde Herr Jens Morssing Sognepræst i Nylaursker sogn, lod 
fordre efter en forteignelse som hand med egen haand skrefvet hafver, for astskellige jordlete, og 
resterende rettighed, med der udi giorde af reigning, blifver till rest som Olluf fisker og arfvingerne 
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nu self vedgik penge 23 Sld. 3 mrk. 14 skl., som Herr Proubsten straxs ved denne forretning ved 
slutningen  var ofver reignet og passeret fremkom, og saa hans fordring i sin fulde Summa, af Olluf 
Nielsen og de vedkommende blef vedgaaed, og Hr: Prousten indgik og var  tilfreds med, at vill 
imodtage Olluf Nielsen foruden dette boes middel hammen at tilsvare, de ofver Gielden værende 10 
Sld., som slutningen om formelder, saa er derfor med Sterfboes middel og Gield til fuld betalning 
nu udlagt, og derfor Hr: Proubsten for resten 14 Sld. 3 mrk. 14 skl., giort indførsel udi forberørte 
huus med forskrefne behør for 14 Sld. 3 mrk. 14 skl., :/: 
Hermand Bohne i Rønne fordrede, som hand hafver betalt paa Olluf Nielsen Fisker veigne till 
Diderich Funch i Nexøe 10 mrk., og paa sin hustru moders veigne 2 mrk er 3 Sld., udlagt den  
Hafve part af en roes baad med aarer, og tofter, sampt seigel er taxeret for 3 Sld., :/: 
Barbra Sal:Christopher Hansens i Rønne fordret efter sin seddel penge 1 Sld. 1 mrk., herfor giort 
indførsel i fornefnte huus og behør for 5 mrk., :/: 
Anders Jacobsen i Rønne fordret efter sin seddel i alt 5 mrk., 14 skl., der paa berettet Olluf Fisker, 
at hafve ydt 3 kurfve fisk á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., blifver saa till rest 2 mrk. 2 skl., udlagt og 
indført i fornefne huus og tilbehør for penge 2 mrk. 2 skl., :/: 
Olluf Nielsen Fisker angaf, at være skyldig till Giert Farfver i Rønne for søm 2 mrk., indført i 
fornefne huus for 2 mrk., :/: 
Item til Rasmus Rasmusen i Rønne for salt 1 mrk., udlagt en røkbagstoel for 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage blef bevilget 3 mrk., Skrifteskrefveren for sin umage i alt 1 Sld. 2 
mrk., udlagt it deignetrug for 4 mrk., af it  fyrrer bord i stuen sat for 3 mrk., der af till ofvers 1 mrk., 
:/: Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af fornefne bord 1 mrk., en skelle er sat for 
1 mrk., en spin rok for 1 mrk., Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 
udlagt en fyrrer kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., it skrin uden laas for 8 skl.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge  32 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Liqviderit blifver saa Giælden høyere end forskrefne Registerende Gods penge 9 Sld., 
Og som loven tilholder, manden self at svare sin Gield, kand ike nu reignis proqvota, imedens Olluf 
Nielsen Fisker lefver; Thi hand self imod forskrefne Gods at erholde, at svare forskrefne 
vedgaaende Gield, hvor saa dette skifte der ved sluttis. 
Efter hans arfvingerne ej her i Sterfboet bekommer nogen arfvepart, hvilket saa at verre tilganget og 
Passeret Testerer. Hans Jensen.   Henrik Brugman. Olle O:N: Nielsen. 
Anders A:O:S: Nielsen.  Anders A:O:S: Olsen.  Niels N:O:S: Ollufsen. 
Mogens Jensen. Jens J:J:Jensen. Poull P:J:S: Jensen  
Mikel M:M:S: Madsen eget skrefne navn.   Rasmus Mortensen.. 
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Paa følgende 5 November anrørte Aar 1700. er atter udi forschrefne de vedkommendis 
nerværelse, med denne forretning, end videre foretagen, og Passeret som her efter følger nemlig. 
Niels Jonsen Smed boende i Rønne, fordret for denne Sahl: Mands liig beslag arbiedsløn 6 Sld. 8 
skl., udlagt en sort hielmet liden Koe for 4 Sld. 2 mrk., I herberg huuset i dend seng indfor dørren, 
en blaae rannet bolster under dynne for 1 Sld. 2 mrk., en dømlinge naur for 8 skl., :/: 
Giert Jacobsen Von Kempen Farfver, boende i Rønne fordret efter sin seddel og afreigning in allis 
penge 22 Sld. 3 mrk., udlagt en blaket studnød for 4 Sld. 2 mrk., en karm wogn med hammel for 5 
Sld., i søndre seng i herberghuuset, en blaae rannet bolster ofver dynne for 3 Sld. 2 mrk., en ditto 
under dynne 4 Sld., en dantir vors hofvet pude for 1 Sld., en blaae rannet bolster pude for 3 mrk., en 
hvid linnen hofvet dynne for 2 mrk., en liden brun Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Jens Pettersen Skrædder boende i Rønne, fordret efter afreigning som Enken vedgik penge 6 Sld. 4 
skl., udlagt en liden røe beltet Koe for 4 Sld. 2 mrk., it askebord med skuffe i huuset for 1 Sld. 2 
mrk., it stor hug jern for 4 skl., :/: 
Olluf Pettersen Skreder boende i Rønne fordrer efter sin seddel penge 1 Sld. 1 mrk., udlagt it flamsk 
hiønde med røet klæde under i herberghuuset for 5 mrk.,:/: 
Barbaro Sal: Christopher Hansens i Rønne fordret efter afreigning penge 3 Sld. 2 mrk. 12 skl., 
udlagt, i herberghuuset i dend seng indfor dørren, en blaae rannet bolster ofver dynne for 3 Sld., en 
blaae rannet bolster pude uden lin vaar 3 mrk., till ofvers 4 skl., :/: 
Mourits Markman i Rønne fordret efter sin seddels indhold, lydende at dend 12 December 1688. er 
efter regenskab skyldig blefven 6 mrk. 2 skl., da bekom danske leeder for 2 mrk. 13 skl., og der paa 
afskrifver, at hafve bekommet 2 les elle for 3 mrk., skulle saa reste 5 mrk. 15 skl., Enken med sin 
laugwærge og samptlige wærgerne, denne fordring benektet, og formente at Marchman well self 
samme fordring førhen kunde hafve søgt af denne Sal: Mand i hans lefvende lifve, og vidste ej nget 
til ham skyldig at verre, og ey vill derfor stæde udleeg, er derfor henvist till loug og ret. :/: 
 
Efter det skiftebref ganget efter denne Sal: Mands Mellemste Hustru Barta Christens 
daatter dateret dend 18 Marty Aar 1691. tilkommer hindes efterlefvende 2 sønner og 2 døttre, af 
det anførte løsøregods i alt penge 203 Sld. 2 mrk. 3½ skl., hvor af en hver søn tilkommer 67 Sld. 3 
mrk. 6½ skl., og hver daatter 33 Sld. 3 mrk. 11 ¼ skl., Nog tilkommer demmen samptlige deres Sal: 
Moders Ifareklæder som opdrager in allis penge 33 Sld. 3 mrk., er der af efter samme skiftebrefs 
indhold, st der ehr bevilget at hver og hver daatter, deraf tilkommer ligelaad, som er paa anpart 
penge 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., Saa efter som Faderen hafver haft berørte børn hos sig hiid indtill og for 
siufnet dem imedens med klæde og føede, der at børnene sammetiid moderen døde, var af ringe 
alder er Summen her till her i boet, der imod forblefven uden rente, og imod saadan opforstring er 
formeldelst arfvingernis paastand, till dette sterfboes middel beregnet rentte af dend andeel for de 
penge, som bemelte disse børns Moder tilkom, I sin Sahl: Faders gaard, med viidere som før er 
meldt, Ifareklæderne saa mange som nu her i Sterfboet findes, er efterseet, og hvis de som fandtes 
vare nu wærde, af wurderingd mændene sat, som for anfindes indført Fenrich Mortten Mounsen, 
som nu er tilordnet at wærge for dend yngste daatter Karne Nielsdaatter nu angaf, at hand hafver 
straxs, da moderen ved døden afgik, til sig taget samme barn efter moderens begir, og imedens 
forsunet hende med klæde og føede, og hvis hende nødtørftig behøfvet, sampt med skolegang, som 
hendis Sal: Moder af ham og hans hustru udi sit yderste hafver verret begierende og formentte 
Mortten Mounsen at hende imod det hendes sødskende har verret hiemme hos Faderen, maatte 
noget tilligges, som hand hende ifremtiden tillige med hendes arfvepart vill tilsvare, og Prætenderit 
derfor her af boet udleeg for penge 10 Sld., samptlig de vedkommende blef af skifteforwalteren 
tilspurdt om de forskrefne Mortten Mounsen paastand, vilde samtyke; 
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Claus Terkelsen som er faderens broder tilstæde Mortten Mounsen udleg for berørte 10 Sld., helst 
som det var berørte myndling Sal: Moders begiering, som forhen er anførdt, hvilket og samptlige de 
vedkommende saaleedes stendig var at Mortten Mounsen bekommer udleeg till myndlingen Karne 
Nielsdaatter for omrørtten 10 Sld., og skall forblifve som forskrefvet staar, hende till gode, Hvorfor 
saa anføres, it hver barns anpardt og tilkomme, og der till giort udleeg som følger. 
 
Dend eldste søn Terkel Nielsen, som half systermanden Hans Bendsen er wærge for, tilkommer 
efter formelte sin  Sal: Moder af løsøre godset, og sin S: Moders Jordepenge 67 Sld. 3 mrk. 6½ skl., 
nog af sin Sal: Moders Ifareklæder, efter fornefne indførte meening penge 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., er 
76 Sld. 1 mrk. 2½ skl., Her paa till betalning udlegges, anpart af de Ifareklæder som nu forefindes, 
som andrager paa denne lod 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., hvorfor er udlagt, it sort pollemets skiørt og en 
dito half kiol for 4 Sld., en sort silke grof grøns hufve for 2 Sld., deraf 5 mrk. 10 skl., till ofvers 2 
mrk. 6 skl., af hufven som her efter udleggis, for resten 70 Sld. 3 mrk. 8½ skl., er udlagt af dend 69 
gaard som Holstforstern Hans Christensen beboer med de 20 Sld., af Vandmøllen og nogen smeede 
regnskab, er her till udlagt at hafves 22 Sld. 3 mrk. 7 skl., af den leye waaning paa Olluf Mortensens 
gaard i Rønne, 5 stolperum huus med tagsteen paa, Hans Rasmusen nu iboer, er her till udlagt en 
fierdepart som er 10 Sld., af dend leye vaaning 8 stolperum med straaetag sønden i Rønne, som 
Anders Dreyer Wefver nu iboer, er her til udlagt en fierde part som er penge 12 Sld. 2 mrk., en sort 
Koe for 5 Sld., en guhl Hest for 6 Sld., I Nørreseng en blaae rannet ofverdynne i Herberghuuset for 
1 Sld. 2 mrk., en liden pude uden vor for 12 skl., en linnen hofvet pude for 1 mrk. 8 skl., en dito for 
1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en liden pude for 8 skl., det beste sengested i 
Herberghuuset for 1 Sld., en sølfskee med it fladt skaft og det aarstall paasat 1683. vog 3 laad á 3 
mrk er 2 Sld. 1 mrk., endnu en nye wefvet 8 allen benkedynne i stuen under vinduen for 3 Sld. 2 
mrk., it bruegarns lagen med 2½ bred udi for 2 Sld. It par bruegarns pude waar med strik for 2 Sld., 
en gris seys for 2 mrk. 8 skl., it budve sauf for 1 mrk., til ofvers 3 skl., :/: 
 
Iligemaade tilkommer dend anden søn Christen Nielsen som halfbroderen Olluf Nielsen i Hasle 
er wærge for, først af løsøre godset og sin S: Moders Jordepenge 67 Sld. 3 mrk. 6½ skl., nog af sin 
Sal: Moders Ifareklæder, efter fornefn er indførdte meening penge 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., er 76 Sld. 1 
mrk. 2½ skl., her paa er till betalning udlagt, af de Ifareklæder som nu findes hans Sahl: Moder 
tilhørrende 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., og tillagt half partten af en sort Pollemetis klædning kiol og skiørt 
for 5 Sld., hos Hans Bendsens myndlings udleg at hafve af hufven 1 mrk. 10 skl., for resten som er 
70 Sld. 3 mrk. 8½ skl er udlagt af dend 69 gaard Holstforstern Hans Christensen beboer med de 20 
Sld., af Wandmøllen og nogen smeede reedskab, er her til udlagt at hafvis 22 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  af 
dend leye waaning paa Olle Mortens gaard i Rønne 5 stolperum med tagsteen paa, Hans Rasmusen 
nu iboer, er her till udlagt, en fierde part som er penge 10 Sld., af dend leye waaning 8 stolperum 
med straaetag sønden i Rønne, som Anders Dreyel Wefver nu iboer, er her till udlagt, en fierde part 
som er penge 12 Sld. 2 mrk., en sort brun Hest for 9 Sld., I stuen it førreskab med 2 laasfast dørre 
og oben rum udi for 2 Sld. 2 mrk., en nye wefvet benkedynne for bord enden 3 allen lang 2 Sld., 22 
støker bord veed køll og staun till en baad for 2 Sld., en sølfskee med it breedt skaft, med de 
bogstaber paa sat N:T:S:B:C:D: 1687. vog 2½ laad 7 mrk. 8 skl., 2 bruegarns pude vaar med strik á 
3½ mrk er 1 Sld. 3 mrk., en dreyels borddug med 2 breeder udi a 5 allen lang for  1 Sld., Hos Truels 
Hansen i Hasle som ham her til boet er skyldig for skovfvare 1 Sld. 1 mrk., en wogn uden stier for 2 
Sld., it nye wefvet sengklæde i Krubhuus sengen for 1 Sld. 1 mrk., en trælings tønde for 1 mrk. 8 
skl., en hakelse kiste med staall og knif for 1 mrk. 8 skl., en bend hage for 4 skl., en ballig for 4 skl., 
hos Hans Bendsen 1 skl., :/: 
Dend eldste daatter Doretha Nielsdaatter som halfsyster manden Jørgen Svendsen i Aaebye er 
wærge for, tilkommer efterforde skiftebref af løsøre godset og sin Sahl: Moders Jorde penge 33 Sld. 
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3 mrk. 11 ¼ skl., nog af sin Sal: Moders Ifareklæder, efter forskrefne meening penge 8 Sld. 1 mrk. 
12 skl., Iligemaade af Ifareklæderne til leggis for 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt it gl. grønt florrits 
snørlif med 8 par sølf mallier udi og en sølf lenke med naall og qvader for 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., til 
ofvers 14 skl., for resten som er 36 Sld. 3 mrk. 13 skl., er udlagt udi dend 69de gaard Holtforsteren 
Hans Christensen beboer i Clemmedsker sogn og Wandmølle, og en deel smeede reedskab, er her 
till udlagt at hafvis 11 Sld. 1 mrk. 11 skl., af dend leye Waaning paa Olle Mortensens gaard i Rønne 
5 stolperum med tagsteen paa, som Hans Rasmusen nu iboede, er her till udlagt en fierde part 10 
Sld., af dend leye waaning 8 stolperum med straaetag og tilbehør sønder i Rønne, som Anders 
Dreyels Wefver nu iboer, er her till udlagt en fierde part 12 Sld. 2 mrk., en laasfast Egekiste norden 
till i stuen 7 mrk., en sølfskee med it breedt skaft med de bogstaber paa N:T:S:B:C:D: 1687. nog 2½ 
laad 7 mrk. 8 skl., til ofvers 2 mrk. 6 skl.,:/: 
 
Iligemaade tilkommer dend yngste daatter Karne Nielsdaatter, som Mortten Mounsen er wærge 
for, af løsøre godset og sin Sahl: Moders Jordepenge 33 Sld. 3 mrk. 11 ¼ skl., og for sin andeel af 
hendis Sahl: Moders Ifareklæder efter skiftebrefves indhold 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., Iligemaade af 
Ifareklæderne for 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., helften af en sort Pollemetis skiørt og kioll som var en 
klædning 5 Sld., nog anføris for samme er statning, imod det hendis sydskende hafver werret 
hiemme hos faderen penge 10 Sld., till hendis fordring blifver saa resten 46 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
hvor till nog udleggis hos Jørgen Svendsen 14 skl., hos Hans Bendsen 12 skl., af for berørte 69 
gaard Holtsforstern beboer i Clemmedsker sogn og endeel smeede reedskaber og Wandmølle at 
hafves de 11 Sld. 1 mrk. 11 skl., af dend leye waaning paa Olle Mortens gaard i Rønne, 5 
stolperum med tagsteen paa, Hans Rasmusen iboer, er her til udlagt, en fierde part som er 10 Sld., af 
dend leye waaning 8 stolperum med straatag og tilbehør sønder i byen udi Rønne, som Anders 
Dreyel Wefver ni iboer, er her till udlagt, en fierde part som er 12 Sld. 2 mrk., en stor Jern beslagene 
ege kiste 8 Sld., it lidet sort studnød for 2 Sld., it Ølkar i steerfhuuset for 3 mrk., paa wester huus 
tillie en tønde med en slump fier udi for 1 mrk., en dito med en slump fier udi for 1 mrk. 8 skl., 
endnu en tønde med en slump fier udi for 1 mrk. 8 skl., en sølfskee vog 2 ¼ lod med de bogstafver 
OLLE KOEFODS 1620. er 6 mrk. 12 skl., blifver til ofvers 1 mrk. 10 skl.,  
Enken med sin Laugwerge og de vedkommende angaf, at Sterfboet er skyldig till Henning Bohne i 
Rønne Penge 11mrk. 4 skl., udlagt en dreyels borddug 3½ allen lang for 3 mrk., it deigne trug for 2 
mrk., hos Hans Jensen udleeg 4 skl., :/: 
Jens Jensen fordrit tieneste løn som vedgikes penge 1 Sld., udlagt it Øllkad for 2 mrk., it Meel kar i 
meelhuuset er sat for 2 mrk.,:/: 
Snend Pedersen fordret tienesteløn lou penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt it guhl bliset fiør gl. Horsføll for 
10 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 10 Sld., udlagt en sælf berger paa en pæhl storlighed, vog 
15 laad á 3 mrk er  for penge 11 Sld. 1 mrk., til ofvers  5 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage, med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, skiftebrefvet at 
skrifve og til bogsføre slet papir till skiftefornødenhed med videre 18 Sld., udlagt en sølf skaall vod 
11 laad á 3 mrk er 8 Sld. 1 mrk., it sort Qvige nød for 2 Sld. 1 mrk., 2 Lam fpr 1 Sld., 2 bruegarns 
laneg med 2 breder 11 mrk., en fladskaftes sølfskee med I:A:S: vog ¾ laad er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
en bagstoel for 2 mrk., i nørre seng en linnen  underdynne for 3 mrk., till ofvers 20 skl., :/: 
Stemplet papir till denne forretning for 6 mrk., udlagt 3 bagstole med leeder ofvertruket á 2 mrk er 6 
skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 6 mrk., er 3 Sld., udlagt en nye wefvet 
benkedynne 4 allen lang for 6 mrk., en flamsk skagedynne med røt klæde under for for 6 mrk., :/: 
Enken angaf at verre skyldig till Claus Terkelsen i Aaebye 6 mrk., udlagt en laasfast fyrrekiste ved 
sengen i stuen for 6 mrk., :/: 
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Hans Jensen i Rønne fordret for 2 punds tobak og it dussin piber 4 mrk. 6 skl., udlagt ved 
Salariumen disse 4 mrk. 6 skl., :/: 
De 5 smaae børn som denne Sahl: Mand fat auflet med denne nu efterlefvende hustru, till dem, 
deris fader broder Claus Terkelsen og en deel anordnede werger paastoed og begierede, att den 
Andre med Arfvingerne og wærger. Vilde bevilge Enken noget till at holde dem i skole for, saa og 
deris opforstning, efter som de erre saa ringe af alder, da blef saaleedis der om sluttet, og af 
samptlige vedkommende bevilget at Enken heraf Sterfboes fælles middel skall nyde udleg for hver 
barn 6 Rix er 30 Rd. Giør 45 Sld., derfor er udlagt er udlagt, en røe hielmet Koe for 4 Sld., en brun 
stiernet Hoppe for 8 Sld., en graae beltet Soe for 1 Sld., en hvid Soegris for 2 mrk., 4. gl. gies og en 
gaas for 5 mrk., 2 røede Qvigekalfve for 8 mrk., en kaabber kedel paa 2 spanne er vegtig till 8 mrk., 
en malm gryde paa en kitte stoer for 1 Sld., en jernnet hammel med tøm og halseelser for 2 mrk. 8 
skl., en træ benk hammel for 12 skl., en træ brake hammel med 2 halseeler for 6 skl., 2 Høe stier for 
1 mrk. 8 skl., en ploug med behør 6 mrk., en ruhl med tappe pg skougle 4 mrk., en sleede for 1 
mrk., It aar med bihl for 12 skl., en sleede med sle kar for 6 mrk., en huusstie for 1 mrk., en liden 
dito for 8 skl., en beke aas for 10 skl., en slibe steen for 1 mrk. 8 skl., en stokøpse for 1 mrk. 12 skl., 
2 jern kitte for 10 skl., en korn seys for 1 mrk. 8 skl., en dito for 1 mrk. 8 skl., en haandøpse for 1 
mrk. 4 skl., en stolpe nauv for 12 skl., en skarøpse for 1 mrk. 4 skl., en baane knif og en torn skiær 
for 1 mrk., it tørf jern for 8 skl., it skiølp for 2 skl., it hug jern for 2 skl., it gl stik sauf for 2 skl., it 
hartøy for 1 mrk., it hiemme tøy for 2 Sld., it par gl. wogn stier for 8 skl., it par slee stier for 8 skl., 
en straaebonds tønde for 4 skl., 3 foed træ med ringe for 12 skl., I meelhuuset it stor Øllekar for 1 
Sld. 1 mrk., en straabonds tønde for 4 skl., endnu en straabonds tønde for 6 skl., it lidet kar at træde 
meel udi for 10 skl., it lidet deigne trug for 8 skl., it salte trug med benk for 12 skl., en skeele for 6 
skl., en gl. meelfiering for 4 skl., en gl. øltønde for 10 skl., en gl. brendevins tønde 4 skl., Thin. It 
heldt fladt tinfad for 2 mrk. 8 skl., it Sønder fladt tinfad for 1 mrk. 4 skl., en dito for 1 mrk. 4 skl., 2 
smaa heele tinfade 3 mrk., 5 smaae tintallerken som er heelle á 10 skl er 3 Sld. 2 mrk., 7 sønder og 
spruken tintallerken á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., en liden bred mæssing lysestage for 1 mrk., en gl. 
mæssing lysestage for 14 skl., i Krobhuuset en hvid ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en blaae 
rannet underdynne for 2 mrk., en hvid linnen hofveddynne for 1 mrk., en hvid linnen sengedynne 
for 1 mrk., ng en linnen hofvet dynne for 1 mrk., I drengehuuset i nørre seng, en linnen ofverdynne 
1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne for 3 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 8 skl., it dito for 12 skl., 
nog it blaargarns lagen for 12 skl., i sønder seng, en ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en ullen 
hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofdynne for 1 mrk. 12 skl., en linnen underdynne for 4 
mrk., it lidet Sølf beger med bogstaber paa C:P:S: C:A:D: 1666. vog 3 laad á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 
er 45 Sld. 3 mrk. 12 skl., til ofvers her af 3 mrk. 12 skl.,  
Her foruden blef det mindste speede barn bevilget sin wugge med de brhørige klæder uden skifte. 
Nog fordret Claus Terkelsen 2 mrk. 8 skl., udlagt en jern haand stang for 2 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge 427 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling                penge    88 Sld. 3 mrk.,  
Deraf tilkommer Moderen denne Salige Mands nu efter  
lefvende hustru part  som er     penge             44 Sld.1 mrk. 8 skl.,  
dend anden halfvepart deelis imellem samptlige denne salige, 
mands børn som tilsammen er 5 sønner og 7 Døttre er deraf en broderlaad    5 Sld.           14 skl.,  
og en systerlaad er     penge    2 Sld. 2 mrk.  7 skl.,  
for Enkens anpart som er 44 Sld. 1 mrk. 8 skl., er til hende udlagt, dend halfvepart, af dend forhen 
af Sahl: Barta Christensdaatter, denne Sal: Mands Mellemste hustruis Jordepenge , 
Wandmølle og én deel smeede reedskab, berignet rentte son er penge 16 Sld. 11 ½ skl., 
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dend halfve part at berørte Sal: hustruis andeel 10 Sld., af dend 30 Dyngegaarden i Clemmedsker 
sogn som ehr  5 Sld., halfparten af de 5 Sld., bestaende i dend Kaalhafve ved Jep Hans gaard i 
Rønne 2 Sld., Dend halfve part af baaden med aare, seil og tøfter for 2 Sld., 3 manser sillegarn for 1 
Sld. 2 mrk., en sølfskee med en windrue knap og er mærket med K:M: vog 3½ laad à 2 Sld. 2 mrk. 
8 skl., ved forige foster lønnens udleg till ofvers penge 3 mrk. 12 skl., en sort beltet Qvigekalf for 
3mrk., en liden blaket Qvigekalf for 3 mrk., af linnen sengedynne ved skifte skrifverens udleg 1 
mrk. 4 skl., ved skifteforwalterens udleg 6 skl., 2 fyre senge steder i Herberhuuset á 2 mrk er 1 Sld., 
it flamsk hiønde med røet klæde under ibdn. For 1 Sld. 1 mrk., it gl. syed hiønde for 1 mtk., 2 
bagstoele á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en skouf sleede for 1 mrk. 8 skl., en gl. Ørk af eeg paa wester 
tille for 1 Sld. 1 mrk., en kierne for 1 mrk. 8 skl., en sennerps Qverg for 2 mrk., it gryde sold for 8 
skl., it drøfte trug for 4 skl., it lidet aske bord i stuen for 2 mrk., it langt fyrre bord med en kaars 
foed for 1 mrk. 8 skl., en syed benkedynne med skind under 3 allen lang for 5 mrk. en brue garns 
borddug med 2 breeder udi 3½ allen lang for 6 mrk., paa meelhuuset tillet , en tom tønde for 4 skl., 
en half tønde 4 skl., I Steerhuus Cammeret, en lyseform for 1 mrk., 2 gl. tønder á 4 skl er 8 skl., en 
slagter benk 4 skl., en haarsigt for 12 skl., en smør saae for 6 skl., it pande jern for 1 mrk., en 
ølfiering for 12 skl., en half tønde for 6 skl., it lidet fyrreskab med 3 dørrer og en laas for 2 mrk., 
paa Krobhuus tillet, en gl. tønde for 4 skl., it melketrug for 4 skl., en gl. halftønde for 2 skl., en 
bistok for 6 skl., endnu 2 melketrug for 8 skl., 2 melke trug for 4 skl., en sy for 4 skl., en stand 
tønde for 1 mrk., ved skattens udleg at hafve de 3 skl., :/: 
Dend eldste søn Olluf Nielsen tilkommer paa sin egen laad 5 Sld. 14 skl., og paa sin halfbroder 
Christen Nielsens vegne for hvilke hand er wærge tilkommer ham 5 Sld. 14 skl., er 10 Sld. 1 
mrk. 12 skl.,  hvor for er udlagt af dend forhen beriegnet rentte, Holtsforstern Hans Christensen 
svarer, af fornefne sin søsters andeel paa hver anpart 7 mrk. 9 13/17 skl af de 10 Sld., betalning af 
dend 30 Dyngegaard i Clemmedsker sogn paa hver laad 2 mrk. 5 11/17 skl., er 1 Sld. 11 5/11 skl., 
af dend Kaalhaufve paa Jep Hans gaard i Rønne, paa hver laad 15 1/17 skl er 1 mrk. 14 2/17 skl., 
paa denne anpart tilleggis hver broder af Steen bordet i stuen, som er sat for 4 Sld., med foed og alt 
4 mrk., er halfparten for penge 2 Sld., it bruegarns haand klæde med knipling for enden, for 3 mrk. 
8 skl., en slagbenk norden till i stuen for 2 mrk. 8 skl., en nye wefvet agedynne med rannet under 
waar for 3 mrk. 8 skl., en linnen hofvetdynne udi dend seng ind for dørren i herberghuuset for 2 
mrk., I spis Cammeret en bagstoel med halmsæde for 8 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Dend tredje søn Terkell Nielsen tilkommer 5 Sld. 14 skl., og hans wærge Hans Bendsen paa sin 
hustrus vegne tilkommer 10 mrk. 1 skl., er tilsammen 7 Sld. 3 mrk. 5 skl., der for tillagt af dend 
rentte Holtsforstern Hans Christensen svarer som før ere meldt, paa terkels vegne 7 mrk. 9 13/17 
skl., og paa Hans Bendsens hustruis vegne 3 mrk. 12 15/17 skl., er 2 Sld. 3 mrk. 6 11/17 skl., af de 
10 Sld., i dend 30 Dyngegaarden i Clemmedsker sogn paa myndlingens laad 2 mrk. 5 11/17 skl., og 
paa Hans Bendsens hustruis lod 1 mrk. 2 14/17 skl., er 3 mrk. 8 8/17 skl., af Kaalhaufve rummet 
ved Jep Hansen gaard i Rønne paa myndlingens laad 15 10/17 skl., og paa Hans Bends hustruis 
laad 7 9/17 skl., er 1 mrk. 6 10/17 skl., af fornefne steen bord med foed at hafve 1 Sld., en sort 
Qvigekalf for 4 mrk., it syed hiønde med løet skin under for 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde med løet 
skind under for 2 mrk. 8 skl., en blaae rannet fifskaftes hofdynne, i den seng indfor dørren i 
herberghuuset for 2 mrk., en Ølhalf tønde for 1 mrk., :/: 
Dend 4de broder Niels Nielsen som Hans Hansen er wærge for, tilkommer 5 Sld. 14 skl., udlagt 
af den rentte hos Holtsforstern Hans Christensen 1 Sld. 3 mrk. 9 13/17 skl., af de 10 Sld., i Dynge 
gaarden 2 mrk. 5 11/17 skl., af Kaalhafve rummet 15 1/17 skl., af fornefne steen bord med foed at 
hafve 4 mrk., it sølf zignet med Niels Terkelsens navn 2 mrk., it Ølkar i Steerhuuset for 2 Sld., til 
ofvers 4 mrk.,  
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Dend yngste søn Peder Nielsen, som Claus Terkelsen er wærge for, tilkommer penge 5 Sld. 14 
skl., derfor udlagt af rentten hos Holtsforstern Hans Christensen 7 mrk. 9 13 /17 skl., af 
dyngegaarden 2 mrk. 5 11/17 skl., af Kaalhafve rummet 15 1/17 skl., hos Hans Hans udleg af it kar 
4 mrk., en røe hielmet studkalf 4 mrk., it gl. hiønde flamsk med røt klæde under for 2 mrk., Clar. :/: 
Dend anden daatter Karne  Jørgen Svendsen anpart 10 mrk. 7 skl., og Dorethea Nielsdaatter 
son hand er wærge for tilkommer 10 mrk.7 skl., er 5 Sld. 14 skl., derfor er udlagt, paa begge laader,  
hos Holtsforstern Hans Christensen  af dend forhen beregnet rentte 7 mrk. 9 13 /17 skl.,  af dynge 
gaarden 2 mrk. 5 11/17 skl., af Kaalhafve rummet 15 1/17 skl., en blak hielmet Koe taxeret for 4 
Sld. 2 mrk., til ofvers 2 Sld., :/: 
Dend 4 daatter Karne Nielsdaatter som Mortten Mounsen er wærge for, tilkommer 10 mrk. 7 
skl., udlagt af den rentte hos Holtsforstern Hans Christensen  3 mrk. 12 15 /17 skl.,  af dynge 
gaarden 1 mrk. 2 14/17 skl., af Kaalhafve rummet 7 9/17 skl., en sort studkalf 4 mrk., ved første 
myndlings laad 1 mrk.:/: 
Dend 5te daatter Bartha Nielsdaatter tilkommer 10 mrk. 7 skl., som Niels Hansen i Rydsker sogn 
er wærge for, og der for udlagt af fornefne rentte hos Holtsforstern Hans Christensen  3 mrk. 12 15 
/17 skl.,  af dynge gaarden 1 mrk. 2 14/17 skl., af Kaalhafve rummet 7 9/17 skl., hos Jørgen 
Svendsen i Aaebye at hafve af Koen 5 mrk., :/: 
Dend 6te daatter Kirstine Nielsdaatter tilkommer 10 mrk. 7 skl., som Terkel Hansen i Knudsker 
sogn er wærge for, hende er derfor udlagt, af dend rentte hos Holtsforstern Hans Christensen  3 
mrk. 12 15 /17 skl.,  af dynge gaarden 1 mrk. 2 14/17 skl., af Kaalhafve rummet 7 9/17 skl., En eege 
kiste i krubhuuset 4 mrk., hos Jørgen Svendsen af Koen 1 mrk., :/: 
Dend yngste daatter er Margrete Nielsdaatter som Gregers Christensen er wærge for, 
tilkommer 10 mrk. 7 skl., derfor udlagt af dend rente hos Holtsforstern Hans Christensen  3 mrk. 12 
15 /17 skl.,  af dynge gaarden 1 mrk. 2 14/17 skl., af Kaalhafve rummet 7 9/17 skl., som ligger i 
Rønne, Hos Jørgen Svends myndlings laad 2 mrk. 6 skl., af Koen hos Jørgen Svendsen aft hafve de 
2 mrk., hos Maarten Mounsens udleg 10 skl., :/: 
 
Belangende denne 26 gaard i Nøker sogn, som er dette Sterfboe tilhørrende, da blef derom  imellem 
Enken med hendis laugwærge, og de myndige børn, saa og de umyndiges wærger samptlige her paa 
Sterfboet værende sluttet, ofverveyet og forenet formedelst videre bekaastning her ved at spare, 
Saaleedis, at de self indbyrdis anslage Obenmelte gaard udi sin wærdie, med huus og bygning, 
Agger og Eng, skouf og Mark, huus som der nu og af alders tiid tilegget hafver, med it udhuus af 
berørte gaards grund, som der staar og er af 6 stolperum, som Hans Hansen nu beboer til sammen 
for penge 220 Sld., af hvilken Summa og Gaard, denne Sal: Mands med sin mellemste hustru Barta 
Christensdaatter auflede børn 2 sønner og 2 døttre, tilkommer dend halfve part, efter som de første 
denne Sal: Mands børn, hand med sin første hustru Kirstine Ollufsdaatter auflet hafver, som 
er en søn og 2 døttre, førend dend mellemste hustru Barta Christensdaatter ved døden afgik, 
vare udløste, efter derom deris indbyrdis forretning og Qviterings indhold Datteris Aar 1688. dend 
8tende September hvilken halfvepart af denne 26 gaard andrager 120 Sld., og dehlis imellem 
forskrefne ” 2 sønner og 2 døttre, er der af en broderlaad 40 Sld., og en søsterlaad er 20 Sld., dend 
anden halfvepart af forskrefne gaardens sætning, deelis imellem denne nu efterlefvende denne 
Sal: Mands hustru Mette Nielsdaatter som tilkommer dend halfvepart deraf som er 60 Sld., 
saa og samptlige denne Sal: Mands Niels Terkelsens børn som er tilsammen 5 sønner og 7 døttre, Er 
deraf en broderlaad penge 7 Sld. 4 skl., og én systerlaad 14 mrk. 2 skl., hvor nest forskrefne 
partterne foreenedes om, at Enken Mette Nielsdaatter, skulle nyde at beboe bemelte 26 gaard, indtill 
hendes egen yngste søn Peder Nielsen, hun med Sl: Niels Terkelsen auflet hafver, vorder saa 
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alderne og væderhæftig self forskrefne 26 gaard kand beboe og indfri, des imellem er sluttet, at 
berørte Enke af hele gaarden, till alle Interesserende, aarlig till leye skall betale 5 Sld., og tilkommer 
Barta Christensdaatters børn af ald deris andeel till aarlig leye, en broder penge 3 mrk. 14 2/3 skl., 
og hver daatter 1 mrk. 15 1/3 skl., og hver de andre børn tilkommer aarlig til leye af deres andeel en 
broder 11 2/3 skl., og hver syster 5 5/6 skl., :/: 
Biugningen Angaaende, da bestaar forskrefne 26 gaard af 4er lender huus, og it wognskur inden i 
gaarden med 2 rum udi hvor af Stuelengden er 14 stolperum, dend øster ladelenge 9 stolperum, 
dend søndre ladelenge 14 stolperum og dend wester ladelenge er 10 stolperum  med port og laage, 
hvilke forskrefne huuse og gaarden, Enken lofvede nu her paa Sterfboet, ved lige og fæld at holde 
med tag og wegge, saa og lofvet Enken at frede skoufven og dend ophægne, det meste hinde 
mueligt er. Og der foruden lofvede Enken at betale og afreede, dend aarlige skatt og landgilde, 
tiende og rettighed, som af gaarden ydes og betalis bør, saa at gaarden der for indtet besværlighed 
skal paaføris, men aldelis fri at holde i allemaader, hvorimod Enken opbærger dend sædwaanlige 
herlighed af bemelte udhuus som aarligen ydes wiidere er ved dette skifte de vedkommende at 
forestille i sin tiid at afgangne Barta Christensdaatters børn ey nogen arfvepart, efter deris Mor 
Moder Karne Sal: Christen Pedersens, endten af løsøre eller jorde penge, er tilfalden. 
Endelig blef til det sidste endnu samptlig forskrefne dette Sterfboes vedkommende af 
skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme. 
Hvor til de svarede, at de ey vidste meere at angifve, end angifvet er og forskrefvet staar. Hvor for 
saa dette skifte der sluttet, hvilket at som forhen findes indført, er tilganget og Passeret, og paa alle 
sider fast og ubrødelig holdes og efter kommis skall, og vi i alle maader er vell tilfreds og  fornøyet, 
med hvis her udi formeldis, dis till vidnisbyrd under vore hænder og zigneter. Actum Schiftesteden 
den 6te November Arne 1700. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr:Obersten Commendant og  
Amptmands vegne  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Enkens Laugwærge Svend Nielsen.  Hans Bendsen. 
Olle Nielsen.  Jørgen J:S: Svendsen. eget navn.       Mortten Mounsen.  
Forskrefne Testerer vi og saa med voris hender Hans Hansen.     Claus Terkelsen. 
Terkel Hansen. Hans H:M:S: Madsen.  Hans H:I:S: Ibsen.  
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Anna 1700. Den 19 November, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Liqvidation efter Anders Jensens Sahl: Hustru Inger Lassesdaatter, som 
boede og døde paa dend 46 Jord eyendoms gaard beliggende udi Dalslunde i  Østermarie sogn. Og 
det Imellem denne Sahl: Qvindes efterlefvende mand bemelte Anders Jensen, paa eene og paa 
anden side denne Sal: Qvindes med sin efterlefvende Mand Auflede børn, som er 5 sønner og 2 
døttre, hvor af. 
 
Dend eldste søn Jens Andersen 18 aar gl. 
Dend anden søn  er Lasse Andersen paa 17 aar gl.  
Dend tredje søn er Mikell Andersen paa 16 aar gl. 
Dend 4er søn er Jep Andersen paa 8 aar gl. 
Dend 5te og yngste søn Svend Andersen paa 5de aar gl.  
Dend eldste daatter er Bohl Andersdaatter paa 12 aar gl.. 
Dend yngste daatter Giertrud Andersdaatter paa ½ aar gl. 
For dem er faderen Anders Jensen self wærge efter loven, og forelagt denne Sal: Qvindes broder  
Mogens Lassen og Lars Lassen begge boende i bemelte Østermarie sogn, at være tilsiuns 
wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Per 
Pofvelsen og Anders Jensen i bemelte Østermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En brun stiernet og snoppet Hestgilling er sat for 9 Sld., en ung brun Hest for 12 Sld., en sort 
snoppet og stiernet gl. Hest er sat for 4 Sld., en brun snoppet i andet aar gl. Foele for 5 Sld. 2 mrk., 
en sort bliset Hoppe for 8 Sld., en brun Hoppe som nu ey lidet halt for 7 Sld., en ung røed Hoppe 
for 6 Sld. 1 mrk., en ung brun snoppet Hoppe for 7 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En røed Koe for 5 Sld. 1 mrk., en røe røgget Koe for 4 Sld. 1 mrk., en blak stiernet Koe for 4 Sld. 2 
mrk., en ung røe grimmet Koe for 4 Sld. 1 mrk., en røe hielmet Koe for 4 Sld. 1 mrk., en ung blaket 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., it røt studnød for 4 Sld. 3 mrk., it blaket studnød for 4 Sld. 3 mrk., it røe 
hielmet studnød for 2 Sld. 2 mrk., it bleget studnød for 2 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Tyrnød for 2 
Sld. 2 mrk., it røe braaget Qvienød for 2 Sld. 1 mrk., en sort hielmet Qviekalf for 6 mrk., en sort 
stiernet studkalf for 7 mrk., en røe stiernet Tyrkalf for 7 mrk., en rød stiernet Qviekalf for 6 mrk., en 
bleeg hielmet studkalf for 4 mrk.,  
Faar. 4 støker Faar á 3 mrk er 3 Sld., it Lam 2 mrk., Svin. En hvid Soe for 3 mrk. 8 skl., 4 grise á 1 
mrk. 8 skl er 1 Sld. 8 skl., Gies. 4 gl. Gies og en gaase støket sat for 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk.,  
Kaabber. 
En fierings kaaber kedel vægtig till 3 Sld., en mæssing kedel paa en span stoer for 1 Sld. 1 mrk., en 
malm gryde paa en kitte stoer er vægtig till penge 1 Sld.,  
I Herberghuuset. 
I dend wester seng, en olmer dugs ofverdynne for 2 Sld., en linnen underdynne for 2 Sld., en bolster 
hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. graae wadmels pude med it gl. linnen waar paa for 1 mrk., it 

bornholmerting.dk 216



 2

bruegarns lagen for 7 mrk., en laasfast førre kiste for 3 Sld., en gl. mallet førre kiste for 6 skl., en lin 
wæf med behør for 4 Sld., en gl. førre kiste for 1 mrk. 8 skl., it gl. flamsk hiønde for 1 mrk. 8 skl., 
en flamsk agedynne for 6 mrk., it syed hiønde for 2 mrk, en straabonds tønde for 8 skl., 2 andre dito 
á 4 skl er 8 skl., it førre bordblad for 6 skl.,  
I Øster seng, en blaae rannet ofverdynne  for 6 mrk., en gl. linnen underdynne for 3 mrk., en linnen 
hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en graae wadmels pude med lin waar paa for 2 mrk. 8 skl., it brue 
garns lagen for 3 mrk., en gl. dreyels bord dud for 6 mrk., it dreyels haandklæde for 1 mrk. 8 skl.,  
I Krubhuus sengen. 
En rannet ofver dynne for 4 mrk., en gl. linnen underdynne for 2 mrk., en gl. linnen hofdynne for 1 
mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk. 8 skl., en linnen pude for 8 skl., I en anden seng ibdn. En rannet 
ofverdynne for 4 mrk., en linnen underdynne for 6 mrk., en gl. hofvet dynne for 1 mrk., it 
blaargarns for 1 mrk. 4 skl., it madskab er sat for 8 mrk., en spind rok for 4 mrk., 2 gl. sengested á 1 
mrk er 2 mrk., en straabonds tønde for 6 skl., it deigne trug for 4 mrk., en gl. øltønde for 1 mrk. 4 
skl., en gl. ølfiering for 8 skl., en gl. kierne for 1 mrk., en sille fiering for 4 skl., en fyrre span for 4 
skl., 2 gl. fieringer a 4 skl er 8 skl., it Ølkar for 3 mrk., it ditto for 2 mrk. 8 skl., en gl. standtønde for 
12 skl., en dito for 12 skl., en dito for 10 skl., en gl. ølhalftønde for 1 mrk., en gl. tønde for 4 skl., en 
haand qvern med huus og seil er sat for 2 Sld. 2 mrk., 2 spanne á 6 skl er 12 skl., 2 kiltter á 4 skl er 
8 skl., en jernstang for 2 mrk., en spade for 1 mrk., en stoer fyrre spand for 8 skl., 4 sybøtter á 3 skl 
er 12 skl., en finne span for 4 skl., en jern gryde kraag for 2 mrk., en phael jern tyfve for 12 skl., en 
dito for 8 skl., 2 nye græs seyser med bom og ringe á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., en gl. seys for 1 mrk., 
en gl. korm wogn med hammel for 3 Sld., en gl. skor wogn for 1 Sld., en for reede wogn for 2 Sld. 
2 mrk., 2 smaae wogn stier for 1 mrk., en ploug med jern juhl bøsse løbere og ringe er sat for penge 
2 Sld. 2 mrk., en harre for 12 skl., endnu en harre for 6 skl., en gl. sleede for 10 skl., en wand mølle 
som kaldes en Pladske med qvern og huus er sat for 5 Sld., 
 I Stuen.  
It eege wraaeskab med laas fore for 1 Sld., it fyrre og aske bord med skuffe er sat for 3 mrk., en 
benkedynne under winduen 5 allen lang for 6 mrk., en gl. rannet agedynne for 8 skl., en gl. dito for 
8 skl.,  
Hvad angaar dend nu befundende indauflede sæd: laderne da er dersen nu her paa Sterfboet 
aflandlet, at som Anders Jensen ike forhend værende aar 1700. har yt meere end landgielde smøret, 
og dend øfrige afgift endnu staar til rest, saa er sæden efterseet og befindes deraf ike meere at 
udkomme, end at Anders Jensen sæden tilsammen antager og beholder, og der at besvarer alt hvis 
skat landgielde og thiende, som endnu forberørte aar restede, hvor for saa deraf ike noget videre her 
till dette boes middel er at anførre uden alleneste dend Rug som nu i efter høst er saaed, som er en 
tønde nu taxeret for penge 3 Sld., 2 bagstole á 4 skl er 8 skl., 
Hvis Ifareklæder, som denne Sal: Qvinde sig har efterladt, da er de og paa Sterfboet efterseet og 
befindes af ringe wardie, hvor for derom blef her paa Sterfboet afhandlet, at faderen beholder dem 
til at paaklæde formelte pigebørnen med, efter haanden at forslide. 
Summa andrager dette forschrefne Sterfboets løsøre gods til penge 191 Sld. 3 mrk. 10 skl.  
Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætentioner, og der till 
giortt udlæg som følger, 
Efter den i bogclarringen dend 22 marty 1700. Anders Jensen meddeelte efter retning, under welb: 
Hr: Amptmanden Waldemar Reedts, og herr amptskrifver haand, befindes till amptstuen at reste, af 
denne 46 gaard for aar till 1. may 1699. 1 Rd. 5 mrk. 1 skl., og for aar 1699. rester 4 Rd. 1 mrk. 3 
skl., er 6 Rixd 4 skl., hvilket Anders Jensen berettet saaleedes ret at være, og ej uden bemelte dato, 
der paa noget at værre betalt, hvor for det till boes Gield anføris Penge 9 Sld. 4 skl., her till anførris 
dombs omkostning 2 mrk. 4 skl.,  
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Hermand Koefod i Svaniche til ham angaf, Anders Jensen at verre skyldig, som den største deel, 
nemlig 30 Sld., bestaar af forstrekning till denne 46 gaards ind frielse, som endnu aarlig for renttis, 
saa og viidere forstrekning af bog gield, som tilsammen opdrager penge 56 Sld. 2 skl., som Herman 
Koefod self strax efter paa Sterfboet angaf og beviise:/: 
Mortten Kofod i Svaniche fordred efter sin seddel og afreigning som Anders Jensen vedgik penge 
15 Sld.,:/: 
Efter det skiftebref ganget efter Sal: Anders Ollufsen en paa 9de waarnede i Østermarie sogn, 
datteris dend 5 juny aar 1685. befindes Anders Jensen at være tilordnet at wærge for dend Sal: 
Mands søn Peder Andersen, som tilkommer efter samme skiftebref som Anders Jensen till sig 
hafver annammet 5 Sld. 3 mrk. 6 skl., :/: 
Og som Peder Andersen nu er sin egen wærge efter lowen, saa mødte hand nu paa Sterfboet, og 
fremlagde fornefne skiftebref og fordrede sin bemelte andeel her af boet, og der paa vedstoed, af 
Anders Jensen at hafve oppebaaret der paa 4 mrk., rester saa igien som her af boet sker udlæg for og 
Peder Andersen self annammer som for meedelst at Anders Jensen sig beklaget, at en sort blaket 
Hoppe hand paa bemelte sin myndlings weigne til sig annammet, straxs efter bortdøde foruden 
rentte bestaar 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., hvis videre berørte skiftebref om formelder, har Anders Jensen 
ike annammet, men myndlingens moder, der for ham at giver rigtighed, hvor Peder Andersen sin 
ræt søger, for disse 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., er udlagt, en brun snoppet i andet aar gl. Foele, taxeret for 
penge 5 Sld. 2 mrk., heraf er till ofvers penge 2 mrk. 10 skl., :/: 
Jacob Koefod i Svaniche, til ham angaf Anders Jensen, at være skyldig penge 8 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Hvor straxs efter Jacob Kofods seddel fremkom, og formelte saaleedes ret at være; 
Till Welb: Hr: Vice lands dommer Ancher Müller angaf Anders Jensen at verre skyldig for deeler 
till denne S: Qvindes ligkiste 5 mrk., :/: 
Sogne Deignen Lars Søfrensen bevilget for denne S: Qvindes liig begiængelse penge 1 Sld. 3 mrk., 
udlagt, en sort stiernet studkalf for 7 mrk., :/: 
Peder Kofod udi Svaniche ved sin broder Herman Koefod, efter afreigning penge 17 Sld., :/: 
Diderich Wolfsen i Svaniche, fordrede efter afreigning penge 6 Sld. 3 mrk., :/: 
Mads Koefod Pofvelsen i Svaniche, fordrede ved Diderich Wolfsen efter afreigning penge 3 mrk., :/ 
Anders Jensen angaf at verer skyldig till Hr: Hans Olson Sonne i Bohlsker sogn, for en tønde Biug 
3 Sld., :/: 
Imod denne S: Qvindes udfart, saa og i henseende till de smaae børns opforstning, blef Enken 
manden Anders Jensen bevilget udleg for penge 20 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 10 mrk., it røe hielmet studnød for 10 mrk.,:/: 
Skifteskrifveren for sin umage alt bevilget 4 Sld. 2 mrk., udlagt en ung røe grimmet Koe for 4 Sld. 1 
mrk., 2 spanner á 6 skl er 12 skl., en kitte for 4 skl., bekom 17 mrk. 6 skl., :/: 
Stemplet papir skiftebrefvet at paa skrifve for 3 mrk., udlagt it Faar er sat for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk. er 4 mrk., udlagt  
It Syed hiønde for 2 mrk., en jern stang for 2 mrk., Summa  
Andrager Forschrefne Gield og prætentioner till penge  153 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge    38 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Deraf tilkommer faderen dend halfve part som er penge    19 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Dend anden halfve part dehlis imellem forskrefne denne S: Qvindes 
5 sønner og 2 døttre, er deraf en broderlaad penge 3 Sld 13 2/3 skl., og en systerlaad 1 Sld. 2 mrk. 6 
skl. 10 d., Og som faderen er self sine børns wærger saa giøres ike fornøden, at hver barn særdeelis 
tilleggis, thi beholder faderen det øfrige gods, foruden Gieldens betalning, som Creditorerne vill 
ham betroe, efter haanden at betale, og der imod svager hand bemelte sine børn,én hver deris andeel 
efter derom forskrefne udreigning. Belangende denne 46 gaard i Østermarie sogn. 
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Da findes derom en tolf samfrender forretning med formand Anders Laursen paa Allegaarden i 
Østermarie sogn, datterit foran dend 27 juny aar 1681, udi hvilken meldis at denne berørte 46 gaard 
med ald sin tilliggende eyendom er taxeret for penge, it hundrede og otte Sld. 3 mrk. 4 skl., og 
viidere at berørte Anders Jensen er gaardens adgang berettiget, og sine sødskende udløst og betalt, 
som nu vedgikes, og foregafvis saaleedes ret at verre, som for ermeldt, og var Anders Jensen 
saaavelsom berørte denne S: Qvindes brødre og tilsiuns wærgerne Mons Lassen og Lars Lassen nu 
tilfreds med forskrefne taxt og sætning, hvilken aarsage denne 46 gaard dette Sterfboe till beste nu 
anføris, og imellem faderen Anders Jensen og foran hans bemelte børn, nu dehlis, efter som de 
vedkommende nu ingen anke eller kiære, der paa vilde hafve helst som de ike eragtede gaarden i 
høyere pris nu at være, efter som de ike siden fornefne sætning, noget er forbedret, hvor for saa 
berørte Summarum deelis Faderen og fællets børnen imellem er deraf faderens laad 54 Sld. 1 mrk. 
10 skl., Dend anden halfvepart dehlis imellem forskrefne denne Sahl: qvindes og bemelte Anders 
Jensens fællis børn, er deraf en broder laad penge 9 Sld. 4 2/3 skl., og en systerlaad er 4 Sld. 2 mrk. 
2 1/3 skl., Hvilket faderen saaleedes it hvert sit barn i fremtiiden svarer, som ret er efter lowen.  
Børnens andeel angaaende, da som nu erre af ringe alder, saa blef derom her paa Sterfboet 
afhandlet, at faderen ike betale till børnen af deris andel nogen rentte, indtill de blifver saa myndige, 
at de self deris andeel efter lowen, kand annamer; 
Efter som faderen der imod, hafver nu lofvet børnen med nødtørstig underholdning at forsufne med 
klæde og føede, saa meget dem imidlertid er fornøden; 
Till det sidste blef faderen Anders Jensen og forberørte tilsuuns wærgerne, af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at anføre. Hvor till de svarede ey videre at verre, 
end angifvet er og forskrefvet staar. Hvorfor saa dette skifte der ved sluttis. Efter som ingen sig 
flere med videre Gields fordringer hafver angivet, dette saa at verre tilganget og Passeret, dis till 
widnis byrd under vore hender og Zegneter, Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. Paa Høy 
Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og Amptmands weigne   Hans Jensen.
 Henrik Brugman. Anders A:J: Jensen.      Esper Poulsen. 

Mons M:L: Lassen. Lars L:L: Lassen. 
 

bornholmerting.dk 219



 1

 
Anna 1700. Den 20 November, er Holden Scfifte og Liqvidation efter afgangne  Hans Espersens 
afdøde daatter Seigne Hansdaatter som var uden ægteskab og døde hos sin broder Jørgen 
Hansen, som boer paa dend 70 gaard i Østermarie sogn. Og det  Imellem berørte Sahl: Piges 
sødskende, som er 3 fulde brødre og 2 fulde søster hvoraf 
 
Dend eldste broder er  Hans Hansen boende i Østerlaursker sogn. sin egen værge. 
Dend anden broder er Jens Hansen boende i Ibsker sogn og sin egen værge.  
Dend yngste border  Jørgen Hansen i Østermarie sogn.  
Dend eldste syster er Sidzele Hansdaatter i ægteskab med Esper Nielsen i bemelte Østermarie S 
Dend yngste syster  Inger Hansdaatter som broderen bemelte Jørgen Hansen er wærge for. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Ved samme forretning var ofver værende og tilstæde 2de 

dommerne Esper Pofvelsen og Anders Jensen i bemelte Østermarie sogn,  
 
Hvor da befindes at broderen Jens Hansen efter berørte Hans Espersens afdøde hustru paa skiftet 
dend 30 juny 1697. 
Er tilordnet at wærge for bemelte sin søster Seigne Hansdaatter, og tilkom hende efter forberørte 
skiftebrefs indhold, indførsel i dend forskrefne 70 gaard for 5 Sld. Og løsøre 3 mrk. 10 skl., er 5 
Sld. 3 mrk. 10 skl., Nog foregaf bemelte sydskende at Seigne Hansdaatter tilkom efter sin Sal: 
Fader Hans Espersen udi fornefne 70 gaard, jordepenge 12 Sld. Hvis ringe Ifareklæder der som 
denne ommelte Sahl: Pige sig har efterladt, hafver samptlig hendes arfvinger, foreærit hendes syster 
Inger Hansdaatter; 
Videre vidste arfvingerne efter anfordring, ike at angifve, som denne Sahl: Pige tilkom eller eyet 
hafver.  
Saa andrager forskrefne denne Sal: Piges arfve udi alt penge 17 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Arfvingerne angaf, at Jens Larsen i Rønne, som hafver haft denne Sahl: pige under Cur og lægedom 
i hendes svaghed derfor Prætenderer penge 6 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk. 8 skl., Skifteskrifveren for sin umage 2 mrk. 8 skl., :/: 
Stemplet papir till denne forretning for 1 mrk. 8 skl., De bemelte tvende Dannemænd for deris ofver 
værelse 1 mrk., lignet blifver saa till rest 10 Sld. 10 skl., som forblifver till erstadning imod hendes 
begrafvelsis bekaastning tillige med 4 Sld., forstrekning, denne Sal: Piges wærge og broder Jens 
Hansen hafde hende for sin død med, til hielp kommen, og hendes begrafvelse ladet giøre og 
bekaaste. Og naar bemelte Jens Hansen betaler for omrørte Prætentioner er Jens Hansen forskrefne 
Seigne Hansdaatters arfvepart i dend 70 gaard i Østermarie sogn. med videre berettiget, og her ved 
tilleggis sig saa nøttig at giøre, som hand best veed og kand, hvor ved saa dette skifte sluttis. 
Hvilket saa at verre tilganget og Passeret som forskrefvet staar. Des till widnisbyerd under vore 
hænder, Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen. 
 Henrik Brugman. Esper Poulsen.  Anders A:J:S: Jensen. 
Hans H:H: Hansen.        Jens J:H: Hansen.   Jørgen J:H: Hansen.  

Esper E:N: Nielsen. 
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Anna 1700. Den 2 December, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Deeling efter Sahl:  Lars Ibsen, som boede og døde paa dend 27 Jord eyendombs 
gaard beliggende udi Olsker sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru  
 Walborrig Monsdaatter,  for hende blef efter hendis begiering, till laugwærge anordnet hendis 
broder Anders Mounsen boende paa Kras hafve  gaarden i Clemmedsker sogn, Paa side og paa 
anden side, denne S: Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som nu igien lefver, som er en 
søn og 2 døttre, hvoraf. 
 
Sønnen er Jep Laursen 3 aar gl. for ham er till wærge anordnet, hans elste faderbroder Corporall 
Esper Ibsen boende i Nyker sogn. 
Dend eldste daatter er Kirstine Lauridsdaatter paa 4de aar gl. for hinde er till wærge anordnet, 
hendis faderbroder Hans Ibsen boende i Røe sogn. 
Dend yngste daatter Anna Marie Laursdaatter  paa ½ aar gl. for hende er faderens broder 
Peder Ibsen boende i Olsker sogn till wærge anordnet. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Anders 
Larsen og  Mortten Diderichsen  i bemelte Olsker  sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger.  
 
Qveg. 
En brun stiernet Koe for 5 Sld., en blak grimmet Koe for 5 Sld., en sort Hielmet Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en slet røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort braget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmet og 
skioldet Koe for 5 Sld., en bleget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe bleget Qvie for 1 Sld. 3 mrk., en sort 
hielmet Tyrkalf for 3 mrk., en røe Tyrkalf for 2 mrk., en røe røgget Qviekalf for 2 mrk., en hvid 
pletet Qviekalf for 1 mrk., en brun braaget Tyrkalf for 6 mrk., en røe Tyrkalf for 6 mrk., en slet sort 
tyrkalf for 5 mrk., en sort braager Tyrkalf for 4 mrk., en sort braaget og hielmet Tyrkalf for 4 mrk., 
en bleeg røe stiernet Qvigekalf for 4 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En sort brun Hest for 9 Sld., en mørk brun hest for 7 Sld. 2 mrk., en graae hest for 8 Sld., en brun 
stiernet gl. hest for 6 Sld., en røe stiernet hest for 8 Sld., en clar brun hest for 8 skl., en sort hoppe 
for 6 Sld., it røe bliset Horsføll som er føed i indeværrende aar 5 mrk., en røed hoppe for 5 Sld. 2 
mrk., it røe brunt hest føll føed i indeværrende aar for 1 Sld. 2 mrk., en røe sodet hoppe for 5 Sld., it 
lysbrunt hestføll for 2 Sld., it graae bliset ugillet hest føll for 2 Sld. 2 mrk., it ung brunt horsføll for 
2 Sld. 1 mrk.,  
Faar og Lam. 11 støker gl. Faar á 3 mrk er 8 Sld. 1 mrk., 4 Lam á 2 mrk er 2 Sld., enwehr for 2 
mrk.,  Gies. 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld., en gaasse for 1 mrk.,  
Svin. En sort soe er sat for 1 Sld. 2 mrk., en hvid galt 3 mrk., en røe beltet soe for 3 mrk., en røe 
beltet galt gris for 2 mrk., en hvid galt gris for 1 mrk., en røe sandet galt for 2 mrk., en røe beltet 
gris for 1 mrk., en røe sandet galt for 3 mrk., 
I Port huuset. 
En nye wogn foruden stier sat for 5 Sld., it nyt wogn ree for 2 mrk., en ploug med behørige jern, 
hiull og bøsse for 2 Sld., en gl. ploug med for bemelte tilhør for 1 Sld. 1 mrk., en karm wogn med  
dret og hammell for 6 Sld., en arbieds wogn med hammell, tøm og halseeler for 3 Sld., 2 aar med 
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bihl paa for 1 mrk. 8 skl., en ruhl med jern tappe for 2 mrk., en lin wef med behør for 3 Sld., en 
huus stie  for 2 mrk., 3 hiull og it wogn ree for 2 mrk. 8 skl.,  
I Drenge huuset. 
En øltønde for 12 skl., it tønde stomme for 4 skl., 2 tomme tønder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en Eege 
planke for 8 skl., endnu en straae bonds tønde for 8 skl., en dito for 4 skl., it baad seigl for 2 mrk., 
en manse sillegarn for 3 mrk., en seis med bom og ringe for 12 skl., en gl. seys uden bom for 8 skl., 
en lopselenke for 8 skl.,  
I Steerhuuset. 
It øl kar paa 1½ tønde 1 mrk. 4 skl., en breed bladet øpse for 2 mrk., en stokøpse for 1 mrk. 4 skl., 
en staur øpse 1 mrk., en lunstøke naur for 4 skl., en lin wef med behør for 4 Sld., en warpe for 1 
mrk., 2 gl. harrer á 4 skl er 8 skl., en harre er sat for 1 mrk., en gl. harre for 6 skl., en krak øpse for 
12 skl., it gl. bøsseløb till en jern stang for 1 mrk., en liden jern stang for 12 skl., en leke aas naar 
ofver 4 stolperum er sat for 1 mrk., it støke asketræ af rød kiøret  med en gren der hos ligger i 
Skoufven er sat for 1 Sld. 2 mrk.,  
I Herberg huuset. 
En nye aske kiste for 2 Sld., it nye førre sengested for 1 Sld. 3 mrk., en gl. fyrre kiste 2 mrk., en nye 
egebenk for 1 Sld., nog en nye ege benk for 1 Sld., 
Sengeklæder. 
I dend sengested paa Gufvet, en blaar rannet ullen ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk., en linnen 
underdynne for 3 mrk. 8 skl., en pude med lin waar for 1 mrk. 4 skl., it brue garns lagen for 1 Sld., 
I dend Søndre seng ibdn. En bolster ofver dynne for 4 Sld. 2 mrk., en bolster underdynne for 2 Sld. 
2 mrk., en ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en ullen hofvet pude med lin wor pa for 1 mrk. 8 
skl., it hørgarns lagen for 1 Sld.,  
I Wester huuset. 
I wester seng, en blaae rannet ullen ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 1 
mrk. 8 skl., en ullen hofvet pude for 1 mrk. 8 skl., en under dynne med it nyt linnen wor paa, for 5 
mrk., I Øster seng i bemelte huus. En blaae rannet ofverdynne som er linnen for 10 mrk., en linnen 
underdynne for 5 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., en linnen hofvet pude for 2 mrk., det 
wester sengested 2 mrk.,  
I Meelhuuset.  It gl. deigne trug for 12 skl., en gl. ballig for 2 skl.,  
I Port huuset. En raae huud i kalke tønden er sat for 1 Sld., en raae huud ibdn. Henger paa bielken 
for 1 Sld., en kalke tønde for 1 mrk.,  
I Qvern huuset.  En linnen ofver dynne for 2 mrk., en gl. linnen underdynne for 1 mrk., en linnen 
hofvet dynne for 8 skl.,  
Kaabber Wahre. 
En brendevins pande med hat og Pibber er vegtig till penge 8 Sld., en gl. mell brøger kiedel paa en 
tønde stoer, er vægtig till penge 8 Sld., en mæssing kedel 3 mrk., en span stoer kaaber kedel er 
vægtig till penge 2 Sld., en fierings kiedel vegtig 12  skaalpund á 1 mrk. 12 skl., er 5 Sld. 1 mrk.,  
Thin. 
4 thin fade vog tilsammen 12 skaalpund á 1 mrk er 3 Sld.,  
Sølf. 
It Sølf bæger paa en half pot, er vegtig til penge 4 Sld., derpaa staar skrefven K:Q:M:S: 1696. en 
sølf skee med it fladt skaft, hveo paa staar de bogstaber K:I:D: 1645. N:I:S: er vægtig till penge 2 
Sld., 
I Stuen. 
It fyrrebord med skuffe og foed, er sat for 1 Sld., n syed benkedynne for bordenden 3 mands sæde 
for 4 Sld. En nye wefvet benkedynne paa nørrebenken, med ulled under foer er 6 allen lang for 6 
mrk., it syed hiønde med løet skin under, er sat for 3 mrk., it gl. fyrre wraae skab med en laas forre 
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for 6 mrk., it nye wefvet benkedynne ofver vor 5 allen lang for 10 mrk., en jern kakelofven med 
sine skinner og skruer for 12 skl., it førre bord norden till stuen er sat for 2 mrk., endnu it bord i 
stuen med foed for 3 mrk.,  2 tønder torsken roug paa loftet paa westerhuus á tønden 10 mrk er 5 
Sld., 2 tønder haufre á tønden 2 mrk., 6 skaalpund lin brue á 14 skl er 5 mrk. 4 skl., 9 skaalpund 
hampe brue á 10 skl er 5 mrk. 10 skl., 6 skaalpund spundet ullen garn á 8 skl er 3 mrk.,  
Mortten Diderichsen som boer paa dend 20 aared i Olsker sogn, er her till boet skyldig, efter sit till 
denne Sal: mand Lars Ibsen udgifne Obligation og Pandtebrefs indhold, med der udi giorde 
forsikring, udi forberørte sin paaboende dend 20de gaard i Olsker sogn, efter derom samme brefs 
lydelse, som blef læst og paaskrefven Capitall penge 42 Sld., samme bref indeholder, at retten 
angaar fra Paaske, nest afvigte 1700. og er datteret om 16 Feb: 1700. og vedstoed nu Enken og 
Arfvingernes formynder, at forskrefne Capitalis rentte, er betaldt till neste afvigte Sct: Mikelsdag 
1700. :/: 
Henning Eriksen i Allinge er her till boet efter samptlig de vedkommendes angifvende, skyldig for 
laandte penge 6 Sld.,  Hans Ibsen i Røe sogn, wedstoed her till Sterfboet skyldig at verre penge 1 
Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Enken med sin broder og Laugwærge angaf till dette Sterfboes middel reede penge 21 Sld. 1 mrk., 
Videre befindes dette Sterfboe till beste, dend i indeværende aar 1700. ind auflede, og endnu 
beholden sæd, som blef efterseet, og befandtes i hen stolperum biug, ansat for 20 tønder udi 3 
stolperum haufre ansat for 24 tønder, høet ansat for 10 Sld., item 2 tønder Rugmeell og 2 tønder 
biug meell med 1½ tønde rug, som her ved gaarden i neste afvigte efter høst er saaed; om denne 
forskrefne sæd ogføede ware, tillige med en tønde mallet haufre malt, som nu i dette Sterfboe 
fandtis; Blef Enken med sin laugwærge, med børnens wærger foreenet, saaleedis, nemlig, at Enken 
forskrefne tilsammen fri foruden taxt og skifte beholder, med saadan Condition, at berørte Enken 
der imod først afclarer og betale den for anrørte aar 1700. resterende bogclarings penge till 
amptstuen, saavelsom hvie qvartalskatter for samme aar kand resterer, item hvis til kirken, sogne 
Præsten, Herridsfougden og deignen, for obenmelte aar 1700. resterer, og for det øfrige hafver 
Enken nu sig for bunden efter med arfvingernis og hendis imellem giorde eening, at will hafve og 
anvende till hendis smaae børns fremtauf og opfoesting, saa at børnen the noget i ringeste maader, 
noget i deris arfvepart, till deris opforstring skal afgaae, hvilket saa at Continuere, Enken lofvet at 
will holde, indtill bærnen self sin føede kand fortienne, dermed wærgerne, vare vel tilfreds og 
fornøyet, i alle maader.  
Skifteforvalteren tilspurdte Enken med sin laugwærge, saavelsom samptlige børnens wærger, som 
nu og var her tilstæde, som de hafde meere till dette boes middel at anføre, hvor til de svarede, at de 
ey viste noget meere at angifve, end angifvet er og herudi forskrefvet staar, hvor for saa denne 
registering, efter som dagen er forløben nu sluttis, hvilket saa at verre tilganget og Passeret, som 
forskrefvet staar,  
Og det anførte boets registerede middel er sammen regnet, som opdrager till penge 
340 Sld. 1 mrk. 11 skl., des till vidnisbyrd under vore hender og zignetter skiftesteden 
Ut Supra. Paa Høy Edle og Welbaarne Obersten Commendant og Amptmands 
weigne          Hans Jensen.  Henrik Brugman. Paa Enkens weigne Anders Mounsen. 
Esper Ibsen.       Hans H:I:S: Ibsens eget skrefne navn. Anders A:L:S: Larsen. 

Peder P:I:S: Ibsens navn. Morten M:D:S: Diderichsen. 
 
Saa blef andgifven denne Sal: Mands Lars Ibsens Ifareklæder, som er Taxeret, 
og er efter skrefne, en røed fifskaftes forskiorte er sat for 1 Sld. 2 mrk., it par graae fifskaftes bopser 
er sat for 1 Sld., en fifskaftes graae wefst med 43 dørkgebroken Sølf knapper udi, westen er sat for 
penge 4 Sld., og hver knap er sat for 6 skl er 4 Sld. 2 skl., er til sammen 8 Sld. 2 skl., en graae 
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fifskaftes kiol med graae cameel haars knapper udi for 3 Sld. 2 mrk., en sort fifskaftes kiol er sat for 
1 Sld. 2 mrk., en graae wadmels reysekiol for 2 Sld., en sort hat for 2 mrk., summa andrager 
forskrefne denne S: mands Ifareklæder 18 Sld. 2 skl., Hvis videre klæder denne S: Mand eyet 
hafver, er udi imidlertid hans warige svaghed till høste folk og anden arbieds folk hengifven, 
hvorimod Enken beholte sine egne Ifareklæder, og derfor dehlis forskrefne Ifareklæder, imellem 
denne S: Mands efterlefvende en søn og 2 døttre, er deraf sønnens laad penge 9 Sld. 1 skl., og hver 
daatter penge 4 Sld. 2 mrk. ½ skl.,  
for sønnen Jep Laursens anpart som faderbroderen Corporall Esper Ibsen er wærge for, som er 
9 Sld. 1 skl., er udlagt, en fifskaftes graae west med 43 dørkgebrokene Sølf knapper udi til sammen 
sat for 8 Sld. 2 mrk., en graae wadmels reyse kiol for 2 Sld., her af till ofvers 4 mrk. 1 skl.,  
daatteren Kirstine Larsdaatter som faderbroderen Hans Ibsen er wærge for, tilkommer 4 Sld. 
2 mrk. ½ skl., hvor for er udlagt en sort fifskaftes kiol for 6 mrk., it par graae fifskaftes bopser for 4 
mrk., en røe fifskaftes foerskiorte er sat for 6 mrk., hos Espers udleg at hafve 2 mrk. ½ skl.,  
dend yngste daatter Anna Marie Laurisdaatter som faderbroderen Peder Ibsen er wærge for 
tilkommer af sin Sahl: faders Ifareklæder  4 Sld. 2 mrk. 1 skl., hvor for er udlagt, en graae fifskaftes 
kiol med graae cameel haars knapper udi for 14 mrk., en sort hat ar sat for 2 mrk., hos Esper Ibsens 
udleg 2 mrk. 1 skl.,  
Dernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner og er der til 
giort udlæg som følger. 
Peder Rasmusen i Rønne fordred efter sin seddel som rester 4 mrk. 10 skl., udlagt en slet sort 
Tyrkalf for 1 Sld. 1 mrk., til ofvers 6 skl., :/: 
Hans Knegt boende i Røe sogn lod fordre for sild penge 2 mrk., udlagt it nyt wogn ree for 2 mrk., :/: 
Hans Hansen paa 1. gaard i Røe sogn fordred som vedgikes 4 mrk., udlagt en nye eege benk i 
Herberbhuset for 4 mrk., :/: 
Mads Andersen Sneker i Olsker sogn fordred for liig kisten, arbiedsløn penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt 
en sort soe for 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Mester Simon Holst Barber boende i Rønne, som denne S: Mand i sin lang varige svaghed har 
opvarttet, fordred for forbrugte Medicamenter 10 Rd :/:der paa bekommet 7 Sld. 8 skl., rester deraf 
igien 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., nog for sin umage og reyser efter aftale blef Accorderit paa 4 Sld. 8 skl., 
saa at Mester Simon Holst efter foreening her af Sterfboet for ald sine prætensioner skall nyde udleg 
for penge 12 Sld., udlagt en brøger kedel paa en tønde stoer er vegtig till penge 8 Sld., af pengene 3 
Sld. 1 mrk., en røe sandet galt for 3., :/: 
Efter det skiftebref ganget efter Sal: Hans Pedersen paa 1. gaard i Vedbye i Olsker sogn datteret 
dend 9 Aprill 1690, befindes at denne Sal: Mands fader Jep Mounsen er tilordnet at wærge for 
dend Sal: Mands daatter Karne Hansdaatter, som efer berørte skiftebref tilkommer 4 mrk. 10 skl., 
og efter det skiftebref ganget efter brérørte S: Jep Mounsen, daterit dend 11 jully og 23 December 
1695. befindes denne S: Mand Lars Ibsen, at være tilordnet at antage wærgemaall for obenmelte 
Karne Hansdaatter;  Saa er nu ved denne Sal: Mands død efter som ingen nærmere slegt, der till nu 
er at bekomme, myndlingens Karne Hansdaatters stiffader Niels Jensen, som nu boer paa dend 1. 
gaard i Olsker sogn, tilordnet at værge, og er nu til berørte Capitall 4 mrk. 10 skl., til dato rentte 
reignet, som er naar wærgepenge fradrages med capitall og rentte er taxeret for 6 mrk., :/: 
Videre befindes at Sal: Lars Ibsen er tilordnet at værge for Sal: Jens Hans søn Mikel Jensen i 
Sandvig den 21 may 1697. men som denne Sal: Mand ike hafver bekommet noget af denne 
myndlings tilfaldene arfvepart. Saa kommer dette Sterfboe ike noget videre besvær her ved; 
allermeste, at anden wærge for myndlingen, igien skall tilordnis, till hvilket værgemaal igien at 
antage nu blef tilordnet Peder Hansen i Stronbye udi Røe sogn, som her ved anbefallis, at wærge 
for bemelte myndling Mikel Jensen, og at søge hans ret efter lowen. Hvor paa till Per Hansen nu 
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blef lefveret, dend af hammen skifte till Sal: Lauris Ibsen udstæde laad seddel, og saaleedes er dette 
Sterfboe for samme wærgemaal fri. :/: 
Lars Mounsen i Clemmedsker sogn fordred som vedgikes penge 1 Sld., udlagt it førre bord i stuen 
med foed 1 Sld.,:/: 
Anders Hansen en dreng her i boet i tieneste tilkommer løn, naar en grøn fifskaftes foer skiorte i it 
helt aars løn korttis, kommer ham da igien til løn till Paaske nest kommende 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 
udlagt 3 Faar støket sat for 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 2 aar med bihl for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Anna Nielsdaatter tilkommer paa sin resterende tiennesteløn, til nest kommende Paaske 3 Sld., 
udlagt 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., :/: 
Magdalene Lars daatter, tilkommer og till løn nest kommende Paaske penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt 2 
Faar á 3 mrk er 6 mrk., :/: 
Imod denne  Sal: Mands Udfart eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken af samptlig børnens 
formyndere, bevilget till sin begrafvelse her af fælles boe udleg for penge 50 Sld., udlagt en brun 
stiernet Koe for 5 Sld., en blak grimmet Koe for 5 Sld., en sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en 
sort brun Hest for 9 Sld., en mørk brun Hest for 7 Sld. 2 mrk., en gl. brun stiernet Hest for 6 Sld., en 
clar brun Hest for 8 Sld., en lin wef med behør for 4 Sld., :/: 
Sogne deignen Christen Christensen Holstebro bevilget penge 2 Sld., for liig begiengelsen, udlagt it 
lys brun Hest for 2 Sld.,:/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reysen, blef bevilget 5 Sld., udlagt penge 5 Sld.,:/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning her paa Sterfboet at forfatte, skiftebrefvet at 
skrifve og till bogs føre, slet papir till skiftes fornødenhed, reysen og alt hvis ved skiftet falder at 
skrifve 9 Sld., udlagt penge 9 Sld., :/: 
Stemplet papir till denne forretning for 1 Sld. 2 mrk., udlag penge 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 4 mrk er 2 Sld., udlagt penge 2 Sld., :/: 
Skifteforwalterens tienere som opvarttet paa skiftet med efter retningerne at gifve, blef for sin 
umage bevilæget penge 4 mrk., udlagt penge 2 mrk., :/: 
Anders Larsen i Olsker sogn fordred for denne Sal: Mands liigkiste beslag penge 4 mrk., nog 
fordred efter som hand er kirke wærge, klokeringens penge; arfvingerne samptlig her imod 
Prætenderit, at efter som en stoer tiende gaar af denne Gaard, kunde de ike stede udleg for kloke 
ringens penge, thi de skulde dog self holde klokerne ved lige, om de blefve brøstfeldige, hvorfor 
dend post om klokeringens penge, blef henvist till low og ret. I Saa maader giøris udleg for 
obenskrefne fordrende 4 mrk., her for er udlagt en sort braaget og hielmet Tyrkalf for 4 mrk., :/: 
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner penge    96 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge   243 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Hvor af Moderen tilkommer dend halfvepart som er penge  121 Sld. 3 mrk. 4½ akl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forschrefne denne Sal: 
Mands med sin nu efterlefvende hustru auflede børn,en 
Søn og 2 døttre, er deraf sønnens laad penge     60 Sld. 3 mrk. 10 ¼ skl.,  
Og hver daatters laad penge      30 Sld. 1 mrk. 13 1/8 skl.,  
For Enkens anpart som er 121 Sld. 3 mrk. 4 1/3 skl., er udlagt en slet Røed Koe for penge 5 Sld. 
2 mrk., en sort braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort braaget Tyrkalf for 1 Sld., en bleg røed stiernet 
Qviekalf for 1 Sld., en røe Tyrkalf for 1 Sld. 2 mrk., en hvid plettet Qvigekalf for 1 mrk., en røe 
røgget Qvigekalf for 2 mrk., en sort Hoppe for 6 Sld., it røe bliset Hors føll i indeverende aar for 5 
mrk., en røed Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., it røe brunt Hest føll føed i indeverrende aar 6 mrk., en røe 
soedet Hoppe for 5 Sld., 2 Faar a 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it Lam og en wæhr for 1 Sld., 4 gl. Gies a 1 
mrk er 1Sld., en Gaas for 1 mrk., en hvid galt for 3 mrk., en hvid galt Gris for 1 mrk., en røe beltet 
Gris for 1 mrk., en ploug med behørig jern hiul og bøsse for 2 Sld., Endnu en ploug med behør for 1 
Sld. 1 mrk., en karm wogn med dret og hammell for 6 Sld., en arbieds wogn med hammell tøm og 
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halseeler 3 Sld., en ruhl med tapper 2 mrk., en huusstie for 2 mrk., i Port huuset, 3 hiul og it wogn 
ree for 2 mrk. 8 skl.,  en øltønde for 12 skl., en tønde stomme for 4 skl., 2 tomme tønder á 12 skl er 
1 mrk. 8 skl., en Ege planke for 8 skl., en straae bonds tønde for 8 skl., en gl. straae bonds tønde for 
4 skl., it baad seil for 2 mrk., en manse sillegarn for 3 mrk., en syes med bom og ringe 12 skl., en 
seys uden bom for 8 skl., en lapse lenke for 8 skl.,  I Sterfhuuset, it Ølkar paa 1½ tønde for 1 mrk. 4 
skl., en breed bladet øpse for 2 mrk., en stokøpse for 1 mrk. 4 skl., en stauøpse 1 mrk., en lin støke 
naur 4 skl., en naur for 1 mrk., 2 hamle harrer for 8 skl., endnu en harre for 1 mrk., nog en harre for 
6 skl., en krakøpse for 12 skl., it gl. bøsseløb till en jern stang for 1 mrk., en anden liden jern stang 
for 12 skl., en teke aas naar ofver fiire stolperum for 1 mrk., I Wæskre huus i wester seng, en blaar 
rannet ullen ofver dynne for 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., it blaar garns lagen for 1 mrk. 8 skl., en ullen 
hofvet pude for 1 mrk. 8 skl., en underdynne med it nyt linnen wraae paa for 5 mrk., I Qvern hhset 
en linnen ofverdynne for 2 mrk., en gl. linnen underdynne for 1 mrk., en  linnen hofvet dynne for 8 
skl., en brendevins pande med hat og pibber for 8 Sld., en mæssing kedel for 3 mrk., en span stoer 
kaabber kiedel er vegtig til 2 Sld., en fierings kedel er vegtig 12 skaalpund for 5 Sld. 1 mrk., en 
syed benkedynne for bord enden 3 mands sæde for 3 Sld., af Mortten Diderichsen i Olsker sogns 
pandtebref paa dend 20 gaard som lyder paa 42 Sld., deraf her til udlagt at hafvis penge 21 Sld., 6 
skaalpund linbrue á 14 skl er 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., 9 skaalpund Hampebrue á 10 skl er 1 Sld. 1 mrk. 
10 skl., 6 skaalpund spunden ullet garn á 8 skl er 3 mrk., it nye wefved benkedynne ofven vor 5 
allen lang for 2Sld. 2 mrk., en fyrre kiste i Herberg huuset for 2 mrk., 2 tønder torsken Rug a 10 
mrk er 5 Sld., 2 tønder haure 1 Sld., en raae huud i kalke tønden for 1 Sld., en syed benkedynne i 
stuen med skind under winduen er 6 mands sæde 4 Sld., it førre bord norden til i stuen for 2 mrk., 
nog it bord i stuen med foed for 3 mrk., it deigne trug for 12 skl., en ballig 2 skl., en kalke tønde for 
1 mrk., hos Per Rasmusens udleg 6 skl., hos Peder Ibsen af en wef 1 mrk., :/: 
Sønnen Jep Laursen, som fader broderen Corporall Esper Ibsen er wærge for tilkommer 60 Sld. 
3 mrk. 10 skl., hvor for er udlagt, en røe stiernet Hest for 8 Sld., en nye askekiste for 2 Sld., en nye 
wogn i port huuset foruden stier for 5 Sld., i søndre seng i Herberghuuset, en bolster ofverdynne for 
4 Sld. 2 mrk., en ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en ullen hodvet pude med lin vor for 1 mrk. 8 
skl., it bruegarns lagen for 4 mrk., en røe bleeget qviekalf for 7 mrk., it lam for 2 mrk., en røe beltet 
soe 3 mrk., it støke asketræ af røed kiør med én fren derhos i koufven for 6 mrk., en raae huud i Port 
huuset for 4 mrk., halfparen af it Sølf beeger for 2 Sld., it syed hiønde med løet skin under for 3 
mrk., hos Mortten Dedirichsen af hans udgifne pandtebref paa 20 gaard i Olsker sogn at hafve 10 
Sld. 2 mrk., en jern kakelofven med behør i stuen for 12 Sld., ½ partten af Thinnet fire fade til 
sammen deraf de 2 fade veyer 6 skaakpund 1 Sld. 2 mrk., en sort hielmet og skioldet Koe for 5 Sld., 
it nyt fyrre sengested i Herberg huuset 1 Sld. 3 mrk., en pude med lin vor i dend seng paa gulfvet i 
Herberghuuset for 1 mrk. 4 skl., hos Peder Ibsen af wefven 1 mrk. 6 skl., :/: 
Dend eldste daatter Kirstine Larsdaatter, som fader broderen Hans Ibsen i Røe sogn er 
wærge for tilkommer 30 Sld. 1 mrk. 13 skl., hvor for er udlagt, en bleeget Koe for 4 Sld. 2 mrk., it 
graae bliset ugillet Hestføll for 2 Sld. 2 mrk., en brun braaget Tyrkalf for 6 mrk., it Lam for 2 mrk., 
en røe belted galt gris for 2 mrk., I Herberghuuset i dend seng paa gulfvet, en blaae rannet ullen 
ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen underdynne for 3 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen for 4 mrk.,  
i søndre seng, en bolster underdynne for 2 Sld. 2 mrk., af Mortten Dedirichsen pandtebref paa 20 
gaard i Olsker sogn at hafve 5 Sld. 1 mrk., Dend halfvepart af it Sølfbeeger med sim broder Esper 
Ibsen at hafve 2 Sld., hvis hand Hans Ibsen her til boet er skyldig som Hans Ibsen vedstaar som er 1 
Sld. 1 mrk. 5 skl., it Thinfad for 3 mrk., i westerhuuset i Østerseng, en blaae rannet linnen 
ofverdynne for 2 Sld.2 mrk., en linnen underdynne for 5 mrk., it blaaegarns lagen for 1 mrk. 4 skl., 
en linnen hofvet pude 2 mrk., det wester sengested for 2 mrk., hos Peder Ibsen af en wef 3 mrk. 12 
skl., :/: 
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Dend yngste daatter Anna Marie Laurisdaatter, som fader broderen Peder Ibsen i Olsker 
sogn er wærge for tilkommer 30 Sld. 1 mrk. 13 skl., hvor for er udlagt en sort hielmet Tyrkalf for 3 
mrk., en røe Tyrkalf for 2 mrk., en graae Hest for 8 Sld., it ungt brunt Horsføll for 9 mrk., it Lam for 
2 mrk., én røe sandet galt for 2 mrk., en sølfskee med it fladt skaft med de bogstaber paa K:I:D: 
1645. N:J:S: er vegtig till 2 Sld., af Morten Diderichsens pandtebref at hafve 5 Sld. 1 mrk., hos 
Henrik Eriksen i Allinge, som hand her till Sterfboet er skyldig laandte penge 6 Sld., it fyrre 
wraaeskab med en laas i stuen for 1 Sld. 2 mrk., it Thinfad vog 3 skaalpund er penge 3 mrk., en nye 
ege benk i Herberghuuset for 4 mrk., en lin wef er taxeret for 3 Sld., til ofvers 6 mrk. 3 skl., :/: 
Her foruden fandtes en gl. ridesadel foruden stiebøyle, som denne S: Mands søn Jep Laursen 
blef bevilget foruden skifte., :/: 
Hvad denne forberørte 27 gaard angaar da omgaaes der med efter lowen. Til det sidste blef Enken 
med sin Laug wærge saa og børnnens formyndere, afskifteforwalteren tilspurdt, om de hafde endnu 
meere till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede at dem ike meere witterligt var, end 
angifvet er og forskrefvet staar, the heller angaf sig fleere med videre Gields fordringer, end som er 
forhen findes indført, hvor ved saa dette skifte nu sluttes, dette saa at verre tilganget og Passeret des 
til vidnesbiurd under vore hender, Skiftesteden dend 3 November Anno 1700. Hans Jensen.  
Esper Ibsen. Henrik Brugman. Paa Enkens weigne som Laugwærge Anders Mounsen. 
Hans H:I:S: Ibsen.eget skrefne navn.  Per P:I:S: Ibsen.eget skrefne nafn, 
Anders A:L:S: Larsens eget skrefne nafn. Morten M:D:S: Dideriksens eget skrefne nafn. 
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Anna 1700. Den 30 November, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Liqvidation efter Hans Rasmusens Sahl: Hustru Bohl Pedersdaatter, som 
boede og døde paa dend 13 Waarnede beliggende udi Østermarie sogn. Imellem denne Sahl: 
Qvindes efterlefvende mand bemelte Hans Rasmusen, paa eene og deris sammen auflede børn 
 
Som er en Søn ved navn Rasmus Hansen nu udenlands og Kongens tieneste for én Soldat, i hans 
fra verrelse er daattermanden Søfren Tommesen i Østermarie sogn. anordnet at verre tilsiuns 
wærge efter lowen.   Og om nogen arf falder, da faderen det at beholde og forestaar, efter lowen, 
som her efter i slutningen formeldis, 
Daatteren Kirstine Hansdaatter i ægteskab med bemelte Søfren Thommesen i Østermarie 
sogn  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Esper 
Poulsen sen og Anders Jensen her i Østermarie  sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
Én soed bliset Hest for 8 Sld., en sort Hoppe for 10 Sld., en brun stiernet Hoppe for 2 Sld., en sort 
skimlet Hoppe for 8 Sld.,  
Qveg. 
En sort røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe beltet Koe for 5 Sld., en røe hielmet Koe for 5 Sld., en 
ung røe hielmet Koe 5 Sld., en røe røget Koe for 5 Sld., it røe hielmet studnød for 1 Sld. 3 mrk., en 
sort qvigekalf for 3 mrk.,  
Faar. 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld.,en Gaas og en Gaase for 2 mrk., Svin. En sort galt for 3 mrk., en 
graae beltet Soe for 3 mrk., 3 smaae grise á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en gl. wogn med stier, hammel 
tøm, halseeler og jern nagle for 8 mrk., en gl. ploug med jern vidier for 8 skl.,  ploug juul løbere, 
bøsse og ringe for 1 mrk., en haand qvern med jern seyl for 1 mrk., 2 nye bræder á 1 mrk er 2 mrk., 
en harre for 1 mrk., endnu en harre for 6 skl., en gl. jern gryde for 2 mrk., en gl. bagstoel for 8 skl., 
it bord med foed for 2 mrk., it gl lesnet hiønde for 8 skl., it skind hiønde for 6 skl., en røste ballig 
for 8 skl., en straabonds tønde for 8 skl., 2 gl. tønde stamme for 8 skl., en høe tyfve for 8 skl., en 
seis med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., en spin rok for 3 mrk.,  
Sæden angaaende, da befindes dend saaleedis, 2 smaa stolperum med magt Biug till bilkerne, hvor 
af kand udterkes 6 tønder Biug. Item 1½ smaae stolperum hafre, hvor af er anseet at udterskes 8 
tønder, saa og en half tønde Rug som er saaed, det med it lidet stolperum Høe till bielkerne efter 
ofver reigning paa Sterfboet med aftale beholde Hans Rasmusen, imod det, at hand svarer og betaler 
dend resterende halfve af reedsel till amptstuen, som rester Anno 1700. efter Hr: Ampt skrifveren S: 
Hans Heinrich Schors hans restantis fortegnelse, som formelder saaleedis. Dend 13 Waarnede Hans 
Rasmusen i Østermarie sogn skyldig jordebogs aftants for 1700. for det halfve ½ tønde torsk 2 Rd., 
it les veed 1 mrk. 4 skl., bbp og spp 6 skl., ægte og knekte penge 1 Rd. 11 skl., smørtræ penge 7 
skl., er 3 Rd. 2 mrk. 12 skl., Saa og svarer Hans Rasmusen till Præste, kirke,og herrids fougden og 
Deignen rettighed, med hvis videre Contributioner som for berørte aar 1700 kand restere, saa at ike 
videre af formelte sæd nu findes at kand udkomme, og der for lofvet Hans Rasmusen efter 
forskrefne maade, at holde de vedkommende foruden skade i alle maader. 
Summa andrager forschrefne dette boets rørrende og løsøre 
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Middel till penge      68 Sld.,  
Denne S: Qvindes Ifare eller gang klæder blef efterseet, og befandtes saa ringe af werdie at datteren 
ike begierede noget deraf, men lod faderen dem beholde till hvad og hvilket hand den kunde nyttes. 
Hvis aarsage de ike blef wurderet, men faderen dem self at beholde som melt er. 
Der imod blef angifven efterskrefne Gield og Pratentioner, hvor till er giort udleg 
som følger. 
Hans Rasmusen angaf at verre skyldig till bemelte sin søn Rasmus Hansen for sæde vare 5 Sld., 
udlagt, en røe hielmet Koe for 5 Sld.,  
Diderich Wolfsen i Svaniche fordret efter sin seddel og afreigning, som vedgikes penge 13 Sld. 3 
mrk. 6 skl., udlagt en soed bliset Hest for 8 Sld., en sort røget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en haand qvern 
med jern seyl for 1 mrk., en harrer for 6 skl.,  
Hermand Koefod i Svaniche fordred efter sin seddel som vedgikes penge 2 Sld. 2 skl., udlagt 2 Faar 
for 6 mrk., en Gaas 2 mrk., hos Hans Rasmusen ved Hans Hansens udleeg disse 2 skl.,  
Christen Jacobsen i Østermarie sogn, fordred for liigkisten arbiedsløn penge 2 mrk. 8 skl., udlagt it 
bord med foed for 2 mrk., en bagstoel for 8 skl.,  
Hans Hansen i Listed fordred for fiskerie penge 2 mrk. 8 skl., udlagt en graae beltet Soe for 3 mrk., 
til ofvers 3 skl.,  
Anders Rikertsen i Listed, lod  fordred for fiskeri 12 skl., udlagt en Gris for 12 skl.,  
Sogne Deignen Lars Søfrensen fordrer i alt 2 mrk. 8 skl., udlagt en sort galt er sat for 3 mrk., till 
ofvers 2 mrk., :/: 
Claus Søfrensen fordrer 8 skl., udlagt ved broderen Lars Søfrensens udleg disse 8 skl., :/: 
Jep Jensen i Skrulle fordrer for vare 10 skl., og bropenge 4 skl., er 14 skl., udlagt en harre for 1 
mrk., till ofvers 2 skl., :/: 
Jens Hansen kirke werge i Østermarie sogn, fordrer vob: penge 8 skl., udlagt en røste ballig for 8 
skl., :/: 
Mortten Jokumsen i Østermarie sogn, fordrer arbiedsløn 1 mrk. 8 skl., udlagt 2 grise for 1 mrk. 8 
skl., :/:   
Peder Jensen ibdn. Fordrer arbiedsløn penge 1 mrk. 14 skl., udlagt en seis med bom og ringe for 1 
mrk. 8 skl., it skind hiønde for 6 skl., :/: 
Niels Jyde i Østermarie sogn fordrertekeløn penge 8 skl., udlagt 2 tønde stomme 8 skl., :/: 
Engelke Lars Mikelsens fordred 10 skl., penge for en skeppe biug 13 skl., er 1 mrk. 7 skl., udlagt it 
lesned hiønde for 8 skl., en straaebonds tønde for 8 skl., en Høe tyfve for 8 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Esper Pofvelsen i Østermarie sogn fordrer for at skiønne dette bbrørte waarnede, som skeede i 
forleeden neste afvigte waars it lod Sølf, her imod foregaf Hans Rasmusen at ampt skrifverens 
fuldmegtig, paa kongens weigne, hafver begieret af retten skønnings mænd, og derfor formente for 
betalning fri at verre, og er derfor denne fordring, henvist till low og ret. Efter som Hans Rasmusen 
her till, ey vill stæde udleeg. 
Hans Rasmusen angaf at Peder Koefod i Svaneche, vill fordrer hos ham 4 mrk. 4 skl., som Hans 
Rasmusen skulle verre blefven skyldig till hans S: Fader Borgmester Pofvel Koefod, denne fordring 
Hans Rasmusen sagde at verre betaldt till Sal: Borgmester af dend aarsage, denne fordring, er till 
low og ret henvist. 
Nog fordred Esper Pofvelsen anden Gield penge 4 skl., udlagt en ploug med verdie 8 skl., till ofvers 
4 skl.,  
Imod denne Sal: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekaastning, blef faderen Hans Rasmusen 
bevilget udleeg af fællets boe for penge 15 Sld., her for er udlagt, en sort Hoppe for 10 Sld., en røe 
beltet Koe for 5 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage, blef bevilget 4 mrk., udlag, af en røe røgget Koe disse 4 mrk., 
bekom 2 mrk.,  
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Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt bevilget 2 Sld. 1 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning 3 mrk., udlagt af en røe røgget Koe disse 3 Sld., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt 2 bræder for 2 mrk., en 
plougbøsse, juhl løbere og ringe 1 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Giæld og Prætentioner till penge  44 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge   23 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Deraf faderen tilkommer dend halfvepart som er penge  11 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Dend anden halfvepart dehlis imellem denne forskrefne  
Sal: Qvindes efter lefvende en søn og en daatter,  
Er deraf broderens laad penge      7 Sld. 3 mrk. 2 2/3 skl.,  
Og daatterens laad       3 Sld. 3 mrk. 9 1/3 skl.,  
For faderens Hans Rasmusens laad 11 Sld. 2 mrk. 12 skl., er udlagt, en brun stiernet Hoppe for 
2 Sld., en sort skimlet Hoppe for 8 Sld., af en røe røget Koe 1 Sld., en jern gryde for 2 mrk., en sort 
Qvigekalf for 3 mrk., til ofvers 2 mrk. 4 skl., :/: 
Sønnen Rasmus Hansen for sin anpart 7 Sld. 3 mrk. 2 skl., er udlagt 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 
mrk., it Røe hielmet studnød for 1 Sld. 3 mrk., en wogn med stier, hammel, tøm og halseeler for 2 
Sld., og jern nagle. En spin rok for 3 mrk., af en ploug de 4 skl., af en ung røe hielmet Koe hos 
systeren 1 Sld. 7 skl., hos faderen af en sort Qvigekalf 2 mrk. 4 skl., ved Jep Jensens udleg 2 skl., 
ved Engelke Lars Mikels udleg 1 skl., Forskrefne sønnens tilfalden arfvepart og hans fordrings 
udleeg, er faderen Hans Rasmusen efter lovens tilhold, anordnet at wærge for, og bemelte sin søn at 
svare til, som rett er efter lowen. 
Daatteren Kirstine  Søfren Thommesens for sin anpart som er 3 Sld. 3 mrk. 9 skl., er udlagt, 
en ung Røe hielmet Koe er taxeret for 5 Sld., legger deraf fra sig som før er melt penge 4 mrk. 7 
skl., 
Till det sidste blef faderen Hans Rasmusen og daatterens mand Søfren Thommesen, af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de vidste meere till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede 
ej videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar. 
Belangende dette 13 waarnede, da som Hans Rasmusen i neste afvigte foraar er her till flyt, og der 
paa hafver verrit Skiømnings mænd, saa kand om disse brøstfellighed ike nu noget meldis, end det 
der ved forblifver, at Hans Rasmusen som det hafver fæstet det efter afne her efter forbedrer, der 
ved saa dette skifte sluttes, dette saa at verre tilganget og Passeret, som for anfindes indført, 
Attesteris af os Hans Jensen. Henrik Brugman. Hans H:R: Rasmusen. 
Søfren S:T: Thommesen. Esper Povelsen. Anders A:J:S: Jensen. 
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Anna 1700. Den 6 December, er Holden Registering, og wurdering samt Scfifte og Liqvidation 
efter Hans Issersens Sahl: Hustru Ingeborrig  Jensdaatter, som boede og døde paa dend 12 
Jord eyendoms gaard, som er beliggende udi Østerlaursker sogn. Imellem denne Sahl: Qvindes 
efterlefvende mand bemelte Hans Issersen, paa eene og paa anden side, it deres sammen auflede 
barn, som er  
It Drengebarn ved navn Jens Hansen nu 14 dage af alder, for ham er bemelte fader wærge,  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Isser 
Hansen og Isser Runge  ibdn. Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger.  
 
Qveg. 
En røe braaget Koe for 5 Sld., en sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe Koe er sat for 5 Sld., en røed 
Koe for 3 Sld. 2 mrk., en brun Koe for 4 Sld., en røe hielmet Qvige for 4 Sld. 2 mrk., en sort Qvie 
for 4 Sld., en sort hielmet liden Qvie for 2 Sld. 2 mrk., en røed Qvie nød for 2 Sld., it røe beltet 
Qvige nød for 2 Sld., en sort hielmet spee studkalf for 4 mrk., en blaket studkalf for 4 mrk., en sort 
hielmet liden Qvigekalf for 3 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En blaket Hest for 7 Sld., en brun hest for 8 Sld., en snoppet og bliset brun Hest for 8 Sld., en soed 
bliset Hoppe for 5 Sld., en blaket of snoppet Hoppe for 5 Sld.,  
Faar. 6 støker gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk.,  
Giæs. En Gaas og en Gaase støket 1 mrk er 2 mrk., Svin. En sort Soe for 3 mrk., en graae galt gris 
for 1 mrk. 4 skl., en graae beltet galt gris 1 mrk. 4 skl.,  
Boehafve. 
En arbieds wogn uden jern med hammell. Tøm og halseeler for 3 Sld., en ploug med jern hiul bøsse 
og ringe for 2 Sld., it aar med bihl paa 1 mrk., en gl. harre for 12 skl., en ølhalf tønde for 1 mrk., en 
røste ballig for 12 skl., 3 straabonds tønde á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en sort Eege kiste med laas 8 
mrk., it laasfast førre kiste for 5 mrk., 
Sengeklæder. 
En olmerdugs ofverdynne for 2 Sld., en gl. bolster dito for 1 Sld., it linnen sengedynne for 2 Sld., en 
graae rannet hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen for 1 Sld., en tryggeskeftes 
benkedynne for 3 mrk., it syed hiønde vor for 1 mrk., :/: 
Sæden. Angaaende, da som dend er ringe af werdie saa tillegges 3/5 deel tønde Rug, som er saaed, 
og derom blef nu paa Sterfboet afhandlet, at denne Sahl: Qvindes efter lefvende mand Hans 
Issersen skal det tilsammen beholde, og hand derimod nu lofvede at afreede, ald huus landgielde, 
skat, tiende, Contributioner og rettighed, som for dette indeværrende aar 1700. for denne formelte 
gaard skal ydes og betalis. Saa at ike her af noget dette Sterfboe, videre kand till beste anføris, end 
forskrefvet staar; Videre befindes dette Sterfboe till beste, denne Sal: Qvindes jorde penge udi dend 
17 gaard i Østerlaursker sogn, efter derom en Samfrender forretning, med formand Lodvig Larsen 
Datterei dend 15 September 1690. dessen indhold, før efter hendis Sal: Fader Jens Hansen som i 
det skiftebref efter Sal: Rasmus Jensen findes anførte 16 Sld. 2 mrk. 12 skl. 9 d., Datteret dend 21 
juny 1694. og saa efter hendes afdøde fuldbroder Jens Jensen og hendis afdøde fuld søster Bohl 
Jens daatter, efter begge 5 Sld. 1 mrk., giør 21 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Nog er denne Sal: Qvindes efter lefvende Mand og Barn tillige dehling i berettiget, dend anpart 
Hans Issersen tilkommer, efter sin Sahl: Moder, udi denne omrørte Holftegaard i Østerlaursker 
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sogn, hvilket efter eftersom gaarden endnu ike efter dend afdøde er taxerit, ike vides hvor meget, da 
naar Taxten skeer, Mændene hanner wilde i agt tage. 
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes tilkommende og Anførte middeler till 
penge  117 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Dernest blef angifven denne Sal: Qvindes Ifareklæder, som og blef taxeret for efterskrefne priis, 
nemlig en sort fifskaftes trøye og it sort hiemmegiort fifskaftes skiørt begge er sat for 4 Sld., it 
blaadt floregøs smmnørlif med snørehold udi for 3 mrk., en sort klædis hufve er sat for 3 mrk., it 
tran lerrids forklæde er sat for 1 Sld. 1 mrk., Hvis videre klæder denne Sahl: Qvinde eyet hafver, er 
bort gifven till almisse som foregafves i Summa andrager forschrefne denne S: Qvindes Ifareklæder 
till penge 6 Sld. 3 mrk., som faderen bemelte sit barn i fremtiden tilsvarer, og der imod beholte 
faderen sine egne Ifareklæder, hvor med hand var fornøyet. 
Skifteforwalteren til spurdte denne S: Qvindes efterlatte Mand Hans Issersen, om hand viste meere 
till dette Sterfboes middel at angifve, hvor till hand svarede, ike videre at verre, hvor ved paa denne 
registering er sluttet, dette saa at verre tilgangen, og Passeret Testerer. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Hans Issersen. Isser I:R: Runge. eget skrefne navn. 
Isser I:H: Hansens eget skrefne navn.  
 
Nest Paafølgende Den 7de December. Er atter med denne forretning, udi de vedkommendis 
nerværelse, foretagen og Passeret som her efter følger nemlig. 
Imod denne Sal: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekaastning, blef Hans Issersen bevilget 10 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage i alt penge 1 Sld., Skifteskriveren for sin umage ialdt 2 Sld., 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., Wurderings mændene for deris umage 2 mrk., :/: 
Og som denne Sal: Qvindes efterlefvende søn som melt er, er saa gangske ringe af alder, nemlig paa 
14 dage, saa er till dessen opforstring, nu af helleds boet bevilget, faderen at nyde 10 Sld., 
Summa andrager forscrfne prætensioner till penge   24 Sld. 1 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge   93 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Deraf tilkommer faderen dend halfvepart som er penge  46 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Dend anden halfvepart tilkommer denne Sal: Qvindes 
Nu efterlefvende liden søn, som og er penge   46 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
For faderens anpart, saavelsom og hvis Prætensioner, som foran findes indført, beholder faderen 
Hans Issersen erstatning af løsøret, og ey begierdte, at ham det Specialiter skulle udleggis. Men paa 
det sønnen Jens Hansen for sin anpart, føst kand verre forskiret saa er for hans anpart de 46 Sld. 3 
mrk. 6 skl., nu ofverladt og udlagt, som faderen nu sambtøket, sin S: Moders anpart og jordepenge 
som bestaar i formelte 17 gaard i Østerlaursker sogn som er 21 Sld. 3 mrk. 12 skl., for resten som er 
24 Sld. 3 mrk. 10 skl., Svarer faderen barnet till af løsøre godset, af forskrefne registerende gods:/: 
Og som faderen er self barnets wærge, saa giøres ike fornøden der till videre i vær at udlegge, men 
imod forskrefne anførte posters tilsvar, faderen Hans Issersen det registerede Gods at beholde. I det 
øfrige at rette sig her ved efter lowens tilhold. Og som ingen sig med nogen gields fordring nu 
angifne, og faderen Hans Issersen ey efter anfordring af skifteforwalteren, vidste till nogen at verre 
noget skyldig, saa sluttes der ved denne foeretning, dette saa at verre tilganget og Passeret. Testerer.  
. Hans Jensen. Henrik Brugman. Hans Issersen. 
Isser I:R: Runge. eget skrefne navn.      Isser I:H: Hansens eget skrefne navn.
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Anna 1700. Den 9 December, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Liqvidation efter Sahl: Jørgen Jørgensen, som boede og døde paa ded 7de 
Kongl: May: Waarnede beliggende i Sosse udi Westermarie sogn. Imellem denne Sahl: Mands  
efterlatte Hustru Kirstine Nielsdaatter,  for hende blef efter hendes begiering till laugwærge 
anordnet, hendes broder Niels Nielsen, boende i Aaker sogn, paa eene og paa anden side, denne 
Sahl: Mands med bemelte sin hustru auflede børn som er 2 sønner og 5 døttre. Hvoraf. 
 
Dend eldste søn er  Niels Jørgensen paa 15tende aar gl. for hammen er til wærge anordnet fader 
broderen Claus Jørgensen boende i Nyebye i bemelte westermarie sogn. 
Dend yngste søn Jørgen Jørgensen 14 ugger gl., for ham paatog sig at wærge Moder broderen 
Niels Nielsen i Aaker sogn.  
Dend eldste daatter er Sidzele Jørgensdaatter i ægteskab med Erik Hansen i Sosse i bemelte 
Westermarie sogn. 
Dend anden daatter Margrete Jørgensdaatter 18 aar gl. for hende er till werge anordnet hendes 
søstermand bemelte Erik Hansen. 
Dend 3die daatter Engeleke Jørgensdaatter 12 aar gl. for hende er till wærge anordnet fader 
broderen Henrik Jørgensen i Sosse i Westermarie sogn.  
Dend 4de daatter Seigne Jørgensdaatter paa 9de aar gl. for hende er til werge anordnet, hendis 
faders søstersøn Hans Laursen boende i Knudsker sogn. 
Dend yngste daatter Elisabeth Jørgensdaatter 6te aar gl. for hende er till wærge anordnet Peder 
Hansen paa Vibegaarden i Knudsker sogn.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen 
og Jørgen Nielsen  i bemelte Westermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Stude, Kiør og ungt Qveg. 
En sort braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. sort beltet Koe for 4 Sld., en gl. røe røgget Koe for 4 
Sld., en blaae Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmet hvid manket Koe for 4 Sld. 2 mrk., en ung brun 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Koe med røede pletter er sat for 4 Sld. 1 mrk., en sor hielmet Qvige 
for 3 Sld. 2 mrk., en bleg braaget stud for 7 Sld., en røe braaget stud for 8 Sld., en sort braaget stud 
for 7 Sld. 3 mrk., en sort røgget stud for 7 Sld. 3 mrk., it sort hofvet studnød, som tilhør daatteren 
Margrette Jørgensdaatter, hvilket nu er af siuf marks wærdie. Og er dette alleneste till hendes 
og hendis wærges efter retning ind førdt, at hvis det i fremtiiden nyder till eyendom; 
Wiidere befindes som Sterfboets tilhør, it sort skioldet Qvienød er sat for 2 Sld., it røe braaget 
Qvienød 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en brun røgget fior gl. studkalf for 1 Sld. 1 mrk., en blak skioldet fior 
gl. studkalf for 1 Sld., en sort  fior gl. studkalf for 3 mrk. 8 skl., nog fior kalfve, en hvid blaae 
tyrkalf for 3 mrk., en sort grimmet Qviekalf for 3 mrk. 8 skl., en blak braaget Qviekalf 3 mrk., :/: 
Heste og Hopper. 
En mørk brun stiernet Hest sat for 9 Sld., en gl. lys brun stiernet Hest for 5 Sld., en røe stiernet Hest 
for 7 Sld., en graae skimlet og stiernet Fohle for 4 Sld. 2 mrk., en sort  og graae stiernet Fole for 7 
Sld., en sort stiernet Hoppe for 8 Sld., it sort stiernet Hest føll 1 Sld. 2 mrk., it brun stiernet Horsføll 
for 6 mrk., :/: Giæs 6 gl. Giæs med Gaasen støket 1 mrk er 6 mrk.,  
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Faar. 14 støker unge og gl. Faar á støket er der for sat for 3 mrk., er tilsammen de 14 stk. Faar penge 
10 Sld. 2 mrk., :/: Svin. 2 hvide Søer á 4 mrk., er 2 Sld., en graae beltet Soe for 1 Sld., en gl. hvid 
Soe for 3 mrk., en ung hvid Soe for 3 mrk., 2 hvide unge galt svin stk. for 2 mrk er 1 Sld., 2 hvide 
galt grise støket sat for 1 mrk er 2 mrk., 
Kaabber wahre. 
En brøger kiedel staaende i muur, paa en tønde stoer, er sat med samptlige arfvingernis villie for 
penge 12 Sld., én fierings kaaber kiedel, er vægtig till penge 5 Sld., en kaaber kiedel paa én span 
stoer, er vegtig till penge 2 Sld. 2 mrk., én brendevins pande med hat pibber og tønde, deraf tilhør 
Henrik Jørgensen i Sosse dend halfvepart, og er samme brendewiins pande sat for 10 Sld., og deraf 
tilhør dette Sterfboe helften er satt for penge 5 Sld.,  
Seng Klæder. 
I Østerhuus i dend øster seng, en blaae rannet olmerdugs dynne for 4 Sld., en gl. underdynne for 1 
Sld. 1 mrk., it bruegarns lagen for 1 Sld., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk., en linnen hofvet 
dynne som er blaae rannet for 2 mrk., en pude med lin waar for 3 mrk., endnu en gl. pude med lin 
waar for 2 mrk., Dend wester seng ibdn. Én linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en gl. bolster blaae 
rannet ofver dynne for 2 Sld., 2 bruegarns lagen á 4 mrk er 2 Sld., 2 puder med lin vor paa á 3 mrk. 
8 skl er 1 Sld. 3 mrk., en linnen rannet hofvetdynne for 3 mrk., I Dend søndre seng som er drenge 
sengen, en gl. blaae rannet bolster ofverdynne for 1 Sld., en graae ullen underdynne for 2 mrk., en 
gl. bolster hofvet dynne 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., I dend lille stue i søndre 
seng. En linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en gl. ullen ofverdynne for 3 mrk., en hvid ullen 
hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 10 skl., I Nørre seng ibdn. En hvid ullen 
ofverdynne for 5 mrk., en graae ranned ullen dynne for 3 mrk., en graae ullen hofdynne for 2 mrk.,  
Benche klæder i stuen, 
Paa nørre benk en nye wefvet benkedynne 4 mands sæde er sat for 2 Sld., en gl. wefved 
benkedynne for bordenden 3 mands sæde er sat for 2 mrk. 8 skl., Paa søndre benk. En gl. røe klædis 
paasyed benkedynne med skind vor under, er 4 mands sæde er sat for 1 Sld., en flamsk agedynne 
med guhl wadmels under foer for 3 mrk. 8 skl., Paa benken ved stue dørren, en gl. wefved 
benkedynne 3 mands sæde med gl. under vor for 2 mrk. 8 skl.,  
Boeschabs Wahre. 
En arbieds wogn med smaa stier, med hammel tøm og halseeler for 3 Sld., en gl. arbieds wogn uden 
stier for 1 Sld. 2 mrk., en ploug med behørige jern juhlbøsse for 2 Sld., en harrer med træ tinner for 
12 skl., en gl. harre med træ tinner for 8 skl., it par hø stier for 12 skl., it par gl. høe stier for 8 skl., 
én fyrre planke naar ofver 3 stolperum for 2 mrk., en dito for 1 mrk. 4 skl.,  
I Steerhuuset. 
En haand Qvern med huus og jern seill for 4 mrk., it ølkar paa en tønde stoer for 1 Sld., it andet gl. 
Ølkar paa en tønde for 1 mrk., en røste ballig 12 skl., en kalke tønde for 12 skl., en gl. stand tønde 
for 10 skl., en straabonds tønde for 4 skl.,  
I Lille Stuen. 
It lidet gl. fyrre bord med aaben foed uden skuffe for 1 mrk., it gl. sengested for 12 skl.,  
I Øster Cammer. Et gl. eegebord blad for 12 skl., en øltønde for 1 mrk. 8 skl., I Øster Huuset. En 
laasfast fyrre kiste for 6 mrk., en slagbenk med skammel og jern hengsler for 1 Sld., it gl. fyrre 
bordblad for 12 skl., en slibesteen uden axsel for 1 mrk., en nye half ferdig harre for 1 mrk., en 
skiære benk for 4 skl., it sleede med it spollet sleekar og jern vidier for 5 mrk., 
 till efter skrefne børnegods, som denne Sahl: Mand var wærge for, er at tillægges en sort fifskafes 
kioll, er nu sat for samme priis for 4 mrk., en Alliunet skin trøye med hegter udi for 1 mrk. 8 skl., en 
straabonds tønde for 4 skl., 2 gl. seiser med bom og ringe á 1 mrk er 2 mrk., I Krobhuuset. It fyrre 
madskab med én dør uden laas for 3 Sld., it gl. deigne trug med trug stoell for 1 mrk., 
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belangende dend udi inde verrende aar 1700. her ved forskrefne waarnede indauflede sæd. Da blef 
endnu af berørte wurderings mænd efterseet, og befindes at følgende beskaffenhed nemlig, Rug 
Sæden deraf findes ey noget, men imellem nu fællig fortæret, biug findes søndre lade i tre 
stolperum till bielkerne, er meget græsset med tidsel, er sat for 4 tønder, i dend øster lengen er og 2 
stolperum needen for bielkene, er ringere end forberørte biug, er sat for 2 tønder, nog findes i dend 
wester lengde 3 stolperum med haufre er sat for 12 tønder, Høe findes ey meere end ungefehr 3 læs. 
Om forskrefne sæd, blef saaleedes ofverweyet, tillige med 3 tønder roug som ehr saaed i afvigte 
efter høst, saaleedes, at som endnu rester tiende till kirken, Præsten item deignen, med anden 
rettighed, saavelsom bogclarings pengene, og alt hvis som skall og bør ydes for 1700. Hvilket alt 
sammen Enken skall paatage sig at yde og lefver, saa att de vedkommende ike der ved nogen skade 
skall lide. Hvilket og Enken nu saavelsom hendis laugwærge lofvede at efter komme, og at holde de 
vedkommende foruden skade i alle maader, hvis end da videre der af kand ofverskyde, derom blef 
nu paa Sterfboett sluttet, at Enken det till sin og fællets børnens fremtarf og føede skall beholde, 
helst som én deel af børnene nu er af ringe alder, dessen aarsage, ike nu noget af sæden til dette 
Sterfboets middel, videre er at anføre, men till forskrefne at forblifve. 
Jern Wahre. 
It tversauf for 4 mrk., en liden stok øpse for 1 mrk. 8 skl., it tørf jern for 1 mrk., en jern tyfve for 6 
skl., nog er wurderet i stuen, it gl. eege wraaeskab foruden laas er sat for 1 Sld., it gl. fyrrebord med 
skuffe og en obenfoed for 3 mrk., :/: 
Summa andrager forschrefne Sterfboets Middel till penge        218 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Dernest blef angifven denne Sal: Mands Ifare eller gangklæder som er wurderit saaleedis nemlig, en 
graae fifskaftes kiol er sat for 2 Sld., it par sortte gl. fifskaftes bopser for 1 mrk. 8 skl., Hvis videre 
Ifareklæder denne Sal: Mand eyet hafver, foregafvis at verre bort gifven till én deel som. 
Ved denne Sal: Mands begrafvelse hafver arbeydet. Nog fandtis en bøsse som denne Sal: Mand till 
land wærn hafver haft og brugt, ham self var till Eyendom, hvilken hans eldste søn Niels 
Jørgensen blef lefveret, og af samptlige arfvingerne samtøket, till land wærns brug, hand till 
Eyendom at beholde.      
Om forskrefne Ifareklæder blef nu afhandlet her paa Sterfboet, Ert. Som de ike erre af støre 
Inportance, saa blef sluttet, at Enken dem skal beholde, til at anvende paa sine børns klaadelse, hvor 
ved og det saaleedes forblef. 
Saa blef samptlig Enken med sin laugwærge saavelsom børnens wærger, af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede, ike videre at 
værre end angifvet er og forskrefvet staar, hvor ved saa denne Registering sluttes, dette saa att værre 
tilganget og Paseret Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. Arist Ibsen. 
Jørgen Nielsen. Niels N:N: Nielsen. Claus C:J:S: Jørgensen. 
Henrik H:J:S: Jørgensen. Hans H:L:S: Larsen eget skrefne navn.  

Erik E:H: Hansen. 
 
Hvornest blef angifven, efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der 
tillgiort Udlæg. Som følger nemlig. 
Peder Rasmusen i Rønne var self tilstede, og fordrede efter afreigning, som Enken med sin 
laugwærge, saa og de vedkommende, vedgik saa rett at verre, som rester i aldt penge 42 Sld., derpaa 
de hammen hafver stillet till forsikring forberørte taxerede 4 stude, og der foruden resten udi 
forberørte taxerede Brøger kedel, efter som denne Sal: mand dend meste Summa i reede penge till 
sin landgieldes og aufling fortsettelse, hafver hos Peder Rosmand oppebaaret og Annammet hvis 
aarsage hammen nu forberørte pandt satte løsøregods her yilligges nemligen bleeg røe braaget stud 
for 7 Sld., endnu en røe braaget stud for 8 Sld., en sort braaget stud for 7 Sld. 3 mrk., en sort røgget 
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stud for 7 Sld. 3 mrk., en brøger kedel i muur som nu efter arfvingernis samtyke ere taxeret for 
penge 12 Sld., er 42 Sld. 2 mrk., her af till ofvers 2 mrk., :/: 
Povell Maybon i Rønne fordred ved Peder Nielsen i Aaker sogn penge 2 mrk. 12 skl., her for er 
udlagt en ung hvid Soe for 3 mrk., till ofvers 4 skl., :/: 
Hans Horka i Gudhiem, fordre som Enken angaf for fiskeri Penge 1 Sld., her for er udlagt paa 
syndre benk i stuen, en gl. røed klædis benkedynne med paa syeding med skind vor under fire 
mands sæde er sat for 1 Sld., :/: 
Niels Ollufsen i Nylaursker sogn, fordre som Enken vedgik penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt, en linnen 
underdynne i wester seng i Herberghuuset for 6 mrk., :/: 
Karne Jens Jyde fordret Høsteløn, efter foreening imellem hende og arfvingerne penge 6 mrk., 
udlagt i Øster seng i Østerhuuset, en linnen underdynne for 1 Sld. 1 mrk., it tørf jern for 1 mrk., :/: 
Paa det skifte Sahl: Peder Svendsen paa 12 Wornett i Nyker sogn, befindes denne Sal: Mand 
Jørgen Jørgensen at være tilordnet at wærge forberørte Sal: Mands søn Svend Pedersen, og 
tilkommer ham efter én nu fremlagte laadseeddel, først hofvet Summa 10 Sld. 1 mrk. 8 skl., der paa 
er till afkortning som hos berørte myndlings stiffader Mogens Hansen i Nyker sogn, er blefven 
bestaaende, og denne Sal: Mand ike hafver till sig annammet, som Mouns Hansen nu self her 
tilstede, og vedstoed efter skrefne at tilsvarer, en hugge benk for 1 mrk. 4 skl., it bord i huggehuuset 
for 1 mrk. 4 skl., 2 gl. Carmstier for 1 mrk. 8 skl., en skib wrag fyrre planke for 12 skl., en stomp 
Eege bræ for 4 skl., er som Mouns Hansen svarer 5 mrk., resten svaris her af boet som er penge 9 
Sld. 9 skl., her af reignis 2 ½ aars rentte, er naar wærge penge fradragis penge 3 mrk., nok 
tilkommer denne myndling af sin Sal: faders Ifareklæder 5 mrk. 5 skl., er saa hvis denne myndling 
tilsammen, efter som forskrefvet staar, tilkommer her af boet penge 11 Sld. 14 skl.,  
Saa er ved denne Salig: Mands dødelige afgang, nu igien for berørte myndling Svend Pedersen, till 
wærge anordnet Hans Moder broder Peder Rasmusen, nu boende i Knudsker sogn, som her ved 
anbefallis samme wærgemaall efter lowen att forestaae, og er for Summen nu Udlagt efterskrefne, 
en ung brun Koe for 4 Sld. 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk. er 1 Sld. 2 mrk., en sort grimmet 4 gl. 
Qvigekalfve for 3 mrk. 8 skl., en nye halferdig harre 1 mrk., en skiærebenk for 4 skl., en slibesteen 
uden axsel 1 mrk. it sleede med it spoelet Sleekar og jern vidier 5 mrk., en sort fifskaftes kiol 4 
mrk., en Allunet skindtryge med hegter udi for 1 mrk. 8 skl., en graae beltet Soe for 1 Sld., en gl. 
standtønde for 10 skl., er 11 Sld. 14 skl.,  
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning, saa og i henseende till Enkens smaae 
børns fremtarf og føede, foruden indeverrende aar, der til hende forskrefne ofverskud af sæden er 
bevilget, er Enken nu samptlig børnens vedkommende blefven bevilget, hendis sengs klæder 
staaende i stuuen, item it kaabber kar og en gl. Karm wogn som ike er wurderet, og der foruden af 
det taxerede Sterfboes middel udleg for penge 25 Sld., udlagt en sort braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., 
en gl. sort beltet Koe for 4 Sld., en mørk brun stiernet Hest for 9 Sld., en gl. lys brun stiernet Hest 
for 5 Sld., 6 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk., er 35 Sld., clar :/: 
Skifteforwalteren for sin umage blef bevilget 3 Sld., udlagt en kaabber kedel paa en span stoer for 
10 mrk., ved Peder Rosmans udleg af brøgger kedelen de 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt penge 7 Sld., udlagt en sort hielmet Qvie 
14 mrk., it brun stiernet Hors føll for 6 mrk., it tver sauf for 4 mrk., it Faar for 3 mrk., en galt gris 1 
mrk., :/:    Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlag it Faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., udlagt i wester seng i 
østerhuuset, en linnen rannet hofdynne for 3 mrk., en pude med lin vor i øster seng i østerhuus for 3 
mrk., :/: 
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes bort schyldige 
Gield og Prætentioner till penge      94 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling   124 Sld.               2 skl.,  
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Hvoraf Enken tilkommer den halfvepart som er penge    62 Sld.               1 skl.,  
Og som dend eldste denne Sal: Mands daatter Sidzele  Erik Hansens, hafver bekommet en 
deell hiemgift, da hun her fra boet fra sine forældre blef udgift, saa var bemelte hendis mand Erik 
Hansen nu self her tilstæde, og var fornøyet med hvis hiemgift hand med formelte sin hustru 
bekommet hafver, og ey nu var nogen arf begierende, efer sin hustru fader, men nøyedis med hvis 
hand saaleedis af faderen med sin daatter ham var udi hende gifvet, dessen aarsage dend øfrige 
halfvepart deelis imellem de andre denne Salige mands børn, som er 2 sønner og 4 døttre, 
tilkommer saa hver søn paa sin laad penge   15 Sld. 2 mrk.,  
Og hver sæster paa sin laad penge      7 Sld. 3 mrk.,  
For Enkens anpart som er penge 62 Sld. 1 skl., er udlagt en sort stiernet Hoppe for 8 Sld., en blaae 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmet hvid manket Koe for 4 Sld. 2 mrk., it sort skioldet Qvienød for 
2 Sld., it røe braaget Qvienød for 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en røe stiernet Hest for 7 Sld., 3 Faar á 3 mrk 
er 2 Sld. 1 mrk., en brun røgget fior gl. studkalf for 1 Sld. 1 mrk., en hvid Soe for 1 Sld., 2 hvide 
unge galt svin 1 Sld., en galt gris for 1 mrk., en fierings kaabber kedel er vegtig  til penge 5 Sld., en 
arbieds wo9gn med stier, hammel, tøm og halseeler for 3 Sld., en ploug med behørige jern juhl 
bøsse og ringe for 2 Sld., I Krobhuuset it fyrre wraaeskab eller madskab, med en dør uden laas for 3 
Sld., it deigne trug med stoel for 1 mrk., en liden stokøpse for 1 mrk. 8 skl., en jern tyfve for 6 skl., 
it eege wraaeskab uden laas for 1 Sld., it fyrre bord med skoffe og en aaben foed for 3 mrk., en 
harre med træ tinner for 12 skl., endnu en harre for 8 skl., it par Høe stier for 12 skl., it andet par 
Høe stier for 8 skl., en haand qvern med huus og jern seigl for 4 mrk., drenge sengen i østerhuuset, 
en gl. blaae rannet bolster ofverdynne for 4 mrk., en graae ullen underdynne for 2 mrk., en gl. 
bolster hofvetdynne 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., I Øster seng i østerhuus, en blaae 
rannet olmerdugs ofverdynne for 4 Sld., I bemelte seng, it bruegarns lagen for 1 Sld., it hampe 
bruegarns lagen for 3 mrk., en linnen hofvetdynne som er blaae rannet for 2 mrk., en gl. pude med 
lin vor for 2 mrk., en wefved benkedynne for bordenden i stuen 3 mands sæde for 2 mrk. 8 skl., en 
røste ballig for 12 skl., en kalke tønde for 12 skl., en straabonds tønde for 4 skl., 2 seiser med bom 
og ringe á 1 mrk er 2 mrk., till ofvers 1 skl., :/:  
Dend eldste søn er  Niels Jørgensen som fader broderen Claus Jørgensen er wærge for tilkommer  
15 Sld. 2 mrk., der for er ham tillagt en graae skimlet og stiernet Foele for 4 Sld. 2 mrk., en hvid 
Koe med røe pletter er sat for 4 Sld. 1 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en hvid Soe for 1 Sld., 
paa nørre benken i stuen én nye wefvet benkedynne 4 mands sæde for 2 Sld., en gl. arbieds wogn 
uden stier er sat for 6 mrk., i lille stuen it lidet gl. fyrre bord med aaben foed uden skoffe for 1 mrk., 
it gl. sengested for 12 skl., i øster cammer, en øltønde for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen i lille 
stuen i søndre seng er sat for 10 skl., hos Povell Meyboms udleg af en ung hvid Soe at hafve 2 skl., 
til ofvers 1 mrk.,:/: 
Dend yngste søn Jørgen Jørgensen som Moder broderen Niels Nielsen i Aaker sogn. er wærge 
for tilkommer 15 Sld. 2 mrk., der for ham er tillagt, en røe røgget Koe for 4 Sld., it sort stiernet 
Hestføll for 1 Sld. 2 mrk., it Faar for 3 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., it ølkar paa en tønde stoer for 1 
Sld., i øster kammer, it gl. eegebord blad for 12 skl., i dend søndre seng i lille stuen en linnen 
underdynne for 1 Sld. 2 mrk.,  en gl. ullen ofverdynne for 3 mrk., en hvid ullen hofvet dynne for 1 
mrk. 8 skl., paa benken ved stue dørren i stuen en gl. wefvet benkedynne 3 mands sæde med gl. 
under vor for 2 mrk. 8 skl., en slagbenk med skammel og hengsler af jern for 1 Sld., i wester seng i 
østerhuuset, en gl. bolster ofverdynne for 2 Sld., it bruegarns lagen ehr sat for 1 Sld., en straabonds 
tønde for 4 skl., :/: 
Dend anden daatter Margrete Jørgensdaatter som søstermand bemelte Erik Hansen. Er wærge 
for tilkommer 7 Sld. 3 mrk., hvor for til hende er udlagt it Sort beltet studnød for 7 mrk., it Faar for 
3 mrk., en flamsk agedynne med guhl wadmels under foer for 3 mrk. 8 skl., i nørre seng i lille stuen, 
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en hvid ullen ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk., en graae rannet ullen underdynne for 3 mrk., en graae 
ullen hofvet dynne for 2 mrk., i østerhuuset, it gl. fyrre bordblad for 12 skl., en laas fast førrekiste i 
østerhuuset for 6 mrk., it gl. ølkar paa en tønde stoer er sat for 1 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Dend 3die daatter Engeleke Jørgensdaatter som fader broderen Henrik Jørgensen er wærge for 
tilkommer 7 Sld. 3 mrk.,  for hende er der for udlagt den halfvepart af en brendevins pande med hat 
og pibber, som dette Sterfboe er tilhørende som før ermelt, som er taxeret for penge  5 Sld., en blak 
braaget Qviekalf for 3 mrk., it Faar for 3 mrk., en fyrre planke som naar ofver 3 stolperun er sat for 
2 mrk., en hvid blaae tyrkalf for 3 mrk., :/: 
Dend 4de daatter Seigne Jørgensdaatter som faders søstersøn Hans Laursen i Knudsker sogn. er 
wærge for, tilkommer 7 Sld. 3 mrk., hende er der for udlag it sort røgget studnød for 7 mrk., en blak 
skioldet fior gl. studkalf for 4 mrk., dend halfve part af en sort stiernet Foele sat for 7 Sld. Deraf 3 
Sld. 2 mrk., it Faar for 3 mrk., i wester seng i øster huuset it bruegarns lagen for 4 mrk., her af til 
ofvers 1 mrk., :/: 
Dend yngste daatter Elisabeth Jørgensdaatter  som Peder Hansen i Vibegaarden i Knudsker 
sogn. er wærge for tilkommer 7 Sld. 3 mrk., hende er der for udlagt, dend halfvepart af en sort graae 
skimlet Foele er taxeret for 7 Sld., deraf her til de 3 Sld. 2 mrk., it Faar for 3 mrk., en sort fior gl. 
studkalf for 3 mrk. 8 skl., en førre planke for 1 mrk. 4 skl., i wester seng i østerhuuset 2 puder med 
lin waar paa á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., hos Hans Laursens udleg 1 mrk., hos Erik Hansens udleg 4 
skl., hos Claus Jørgensens myndlings laad at hafve 1 mrk., :/: 
Videre blef endnu Enken med sin laugwærge, saa vel som de tilstede værende børnens formynder, 
af Skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve, till dette boes bæste, eller og om de 
viste at dette Sterfboe till nogen videre kunde skyldig være. Hvor till de svarede, at de ike viste 
meere at angifve, end angifvet er og forskrefvet staar. Hvor ved saa dette skifte sluttes og wærgerne 
anbefallis berørte deris wærgemaaller efter lowen st fore staae. Hvilket at som forskrefvet staar, er 
tilganget og Passeret, des till vidnesbyrd under vore hænder,  
Schiftesteden den 10 December Anno 1700. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: 
Obersten Commendant og Amptmands wegne     Hans Jensen.     Henrik Brugman 
.paa Enkens weigne Niels N:N: Nielsen. Claus C:J:S: Jørgensen. 
Erik E:H: Hansen. Henrik H:J:S: Jørgensen. Hans H:L:S: Larsen  
 Jørgen Nielsen.  Arist Ibsen. 
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Anno 1700. Den 17 December, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Liqvidation efter  Hans Jensens Sahl: hustru Giertrud Eriksdaatter, som 
boede og døde paa dend 34 jord Eiendoms gaard beliggende udi  Nylaursker sogn. Imellem denne 
Sahl: Qvindes   efterlefvende Mand bemelte  Hans Jensen, paa eene side, deris sammen auflede 
børn, som er 3 sønner og 3 døttre. Hvoraf. 
 
Dend eldste søn er  Jens Hansen paa 15tende aar gl.  
Dend anden søn er Erik Hansen paa 8 aar. 
Dend yngste søn Jep Hansen paa 5 aar gl.,  
Dend eldste daatter er Dorethea Hansdaatter tillige med  sin eldste broder en tvilling paa 15 aar 
gl. 
Dend anden daatter Gunnel Hansdaatter  paa10 aar gl.  
Dend yngste daatter Annike Hansdaatter paa 4 ugger gl.  
For dem er faderen Hans Jensen efter lowen self wærge, og forelagt, denne S: Qvindes brødre 
Peder Eriksen i Westermarie sogn, og Jens Eriksen i Nyelaursker sogn at være tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Commendant og 
Amptmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Hans Jensen og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Michel Madsen og Rasmus 
Morttensen  i bemelte Nylaursker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En sort Hest gilling for 9 Sld., en røe blised Hoppe for 10 Sld., en liden soed blised Hoppe 6 mrk., 
en ung brun stierned Hoppe for 6 Sld.,  
Qveg. 
En røe herred Koe 6 Sld., en røe hielmed Koe for 6 Sld., en røe herred Qvigekalf 4 mrk.,  
Svin. En graae Soe for 5 mrk., en graae galt gris 2 mrk., Gies. 3 gl. Gies, og en Gaase á 20 skl er 5 
mrk.,  
Boe Have. 
En hand qvern med huus og træ seiel for 14 mrk., en kalke tønde 4 skl., en gl. smaa stie wogn med 
stier jerned hammel tøm og halseeler 6 mrk.,  
I Krobhused. 
It gl. egemadskab med 2 døre, og jern hengsler 4 mrk., it gl. deigne trug 2 mrk. 8 skl., en straae 
bonds tønde for 12 skl.,  
I Stuen. 
It fyre wraaeskab med 2 døre, og it drage rum, og en laas for den eene dør for 4 mrk., it lided fyre 
bord med oben foed og skoffe for 4 mrk. 8 skl., en gl. fyre kiste uden laas 1 mrk. 8 skl., en gl. træ 
bag stoehl for 1 mrk. 4 skl., it pannell med benk gor bord enden 5 mrk., 2 stolperum i wæster ende 
paa ded huus, som Jens Eriksen i boer her paa dend 34 gaards grund, med 2 døre, og it lided windue 
udi er sat for 10 mrk., en gl. benkedynne for bord enden 1 mrk. 8 skl., i 2 stolperum biug lided ofver 
bielkerne, er sat for 8 tønder biug á 7 mrk. 8 skl er 15 Sld., Haure i it stolperum under bielken med 
genge paa den eene side er sat for 4 tønder á 2 mrk. 8 skl er 10 mrk., Høe findes ikun lided, og kand 
ike sættis formeldelst andged frem føede Rugen findes ej meere end 1½ tønde som er saaed tønden 
sat for 3 Sld er 4 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes anførte løsøre Goeds til  
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penge 82 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Denne S: Qvindesifareklæder angaaende, da fanttis de at være ganske ringe, og blef aftalt at faderen 
dem beholder til at paaklæde børnen med, efter som de der til ere nødtørstig at forslide 
skifteforwalteren tilspurde faderen Hans Jensen, og forskrefne begge morbrøderne, om de hafde 
meere til dette boes middel at angifve, hvor til de svarede, at de ej viste meere til boeds middel at 
angifve, end angifved er, og forskrefved staar, hvor ved saa dette skiftes registering er slutted.  
Dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner. Nemlig  
Kongl: May: Amptskrifver og ridefouged S: Hans Henrik Skor fordred efter sin indlefvered 
memorial saa lydende, den 34 Hans Jensen i Nylaursker song er skyldig jordebogs restands til 1. 
may 1699. 36 Rd., 4 mrk. 12 skl., hvor for ved rettens middel den 9 December 1700. er giort 
indførsel i bemelte 34 self eiendoms gaard, der til eig mig paa hans Kongl: May: weigne vel 
forblifve, nok rester hand for 1700. smør 3 lispund 2½ skaalpund 1 fiering 3 Rd. 2 mrk. 7 skl., en 
tønde og 1. fiering biug 1. Rd. 3 mrk. 4½ skl., en tønde 6 skepper 2 fiering 1 otting 1½ pot haure 1 
Rd. 1 mrk. 9 skl., 1½ tønde laane biug, og leje 1½ skp 2 Rd. 3 mrk. 3 skl., 1½ tønde laane haure, og 
1½ skp. Er 1 Rd. 12 skl., penge 8 Rd. 5 mrk., er 18 Rd. 4 mrk. 3½ skl., Rønne dend 16 December 
A: 1700. H.H.Skor. Paa oben melte 36 rd. 4 mrk. 12 skl., gotgiøres bonden Hans Jensen, som Peder 
Eriksen i wæstermarie sogn er skyldig at betale paa 1699. restands for bemelte 34 gaards halfve 
afgrøde hand det aar hafde i brug 5 Rd. 2 mrk., blifver saa igien, som Hr: Ambt skrifveren til 
kommer 50 Rd. 1 mrk., giør 75 Sld. 1 mrk., udlæggis Bonden her til at afløse oben melte indførsel 
med, og den øfrige restands med at afclarere, efterskrefne, en sort Hest gilling for 9 Sld., en røe 
blised Hoppe for 10 Sld., en liden soed blised Hoppe for 6 Sld., en ung brun stierned Hoppe for 6 
Sld., en røe hielmed Koe for 6 Sld., en røe herred Qvigekalf for 4 mrk., en graae Soe for 5 mrk., en 
graae belted galt gris 2 mrk., det taxerede biug for 15 Sld., den taxerende haure for 10 mrk., Rug 
sæden for 4 Sld. 2 mrk., en hand Qvern med huus for 3 Sld. 2 mrk., en wogn med behør 6 mrk., 2 
stolperum huus i wæster ende paa ded huus som Jens Eriksen iboer her paa denne 34 gaards grund 
med 2 dørre, og it lided windue udi er sat for 10 mrk.,:/: 
Hans Jensen angaf at reste til sogne Præsten Hr: Jens Morsing for 1700. aars tiende 11/5 tønde 
biug. Item for 1699. rester 1 1/5 tønde biug, er 2 2/5 tønde biug, ansat efter forige taxt for 4 Sld. 2 
mrk. 8 skl., udlagt en kalke tønde for 4 skl., en gl. benkedynne for bordenden for 1 mrk. 8 skl., ved 
det stempled papir 8 skl., ved wurderings mændenis udleæ 8 skl., resten lofved Hans Jensen self at 
betale, som er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., :/: 
Item Herreds fougden for Aa. 1700. rester en skeppe biug 1 mrk. 8 skl., udlagt en fyre kiste uden 
laas for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Kirken tilkommer for Aa. 1700. 3/5 tønde biug er 4 mrk. 8 skl., udlagt it fyrebord med oben foed og 
skoffe for 4 mrk. 8 skl., :/: 
Niels Frost i Rønne fordred efter afregning penge 1 mrk. 15 skl., udlagt, en træ bagstoel for 1 mrk. 
4 skl., en straabonds tønde for 12 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 1 Sld., udlagt ir ege madskab med 2 dørre, og jern hengsler er sat 
for 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 9 mrk., udlagt it wraaeskab i stuen med dragrum, og en laas for 
den eene dør for 4 mrk., 3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 5 mrk., :/: 
Stempled paapir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt it pannel med benk for bordenden i 
stuen for 5 mrk., til ofvers 8 Sld., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt it deigne trug for 2 mrk. 8 skl., 
til overs 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 86 Sld. 3 mrk.  
Blifver saa Gielden høyere, end boeds middel penge 3 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
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Som Hans Jensen self lofved at betale, som før er melt, saa at indted er ofver blefven at deele 
imellem faderen og børnen, hvor for saa dette skifte  der ved er slutted. Videre Gield er ike angifven 
end forskrefved staar, dette saa at være tilganged og Passeret som forskrefved staar, des til 
vidnisbiurd under vore hænder, og signeter. Actum Skiftesteden Ut Supra  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Hans H:J:S: Jensen. Per P:E:S: Eriksen. 
Rasmus Morttensen.  Jens Eriksen. Mikel M:M:S: Madsen. 
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Anna 1700. Den 23 December, er efter Advarsel til de vedkommende Holden  Registering, og 
wurdering samt Scfifte og Liqvidation efter  Johan Diderichsen Sahl: hustru. som boede og 
døde paa den 33 Jord eiendoms gaard kaldis Lokegaarden beliggende udi Clemmedsker sogn. 
Imellem denne S: Qvinde Elisabeth Madsdaatters efterlatte mamd bemelte Johan Diderichsen 
paa eene side, og begge deris sammen auflede børn som er 1 søn og 2 døttre. Paa dend anden side 
hvor af. 
 
Sønnen er Mads Johansen paa 7 aar gl. for hammen er til wærge anordnet Olluf Madsen her i 
Clemmedsker sogn. 
Dend eldste daatter er Birgite Johansdaatter paa 14 aar gl. for hende er til wærge anordned 
hendis Morbroder Lars Madsen i Stangegaarden i Clemmedsker sogn, 
Dend yngste daatter Marica Johansdaatter paa 12 aar gl. for hende er till wærge anordnet 
hendis Morbroder Esper Madsen i bemelte Clemmedsker sogn. 
Hvilke forberørte wærgemaal er Morbrøderne er tilordnet at antage, af den aarsage, for at faderen til 
forde Børn Johan Diderichsen ikun viste sig noged vist sted at være paa, saa at frigift var for 
moedendis at børnens arfvegods, hos faderen i sin tid, ej var vist i vente, at erholdis, der for at 
faderen ike uden forleie kunde hafve entten Øeg, eller Qveg i huus tilforening,  
 
Saa var ved denne forretning ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Laurs 
Hansen og Esper Espersen  i bemelte Clemmedsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som 
her efter følger. Nemlig. 
 
I Stangegaarden er til fores, og ellers som dette Sterfboe er tilhørende, en brun røgged Koe sat for 6 
Sld., 8 støker gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., it fior Lam 2 mrk., it les med haure, er sat for 6 mrk., en lin 
wef er sat for 3 Sld., 2 nesten nye juhl med nogen jern paa for 6 mrk., it stolperum Høe paa stenged, 
er sat for 2 Sld., nok som findes her paa Sterfboet, er efter skrefne, en brun Hoppe for 7 Sld., it brun 
stierned Horsføll for 6 mrk., en brun snopped Hoppe for 6 Sld., it sort brunt Horsføll for 2 Sld., en 
sort brun Hoppe for 5 Sld., en gl. sort brun snopped og stierned Hoppe for 3 Sld., en sort brun bliset 
Hest gilling for 7 Sld. 2 mrk., en brun blised ung Hoppe i 3 aar gl. for 5 Sld., it graat HorsØeg i 
anded aar gl. for 3 Sld., it blak brunt i anded aar gl. Hors Øeg for 2 Sld. 2 mrk., en laasfast fyre kiste 
med hengsler paa for 6 mrk., it deigne trug for 1 mrk. 8 skl., en gl. spin rok for 1 mrk. 4 skl., en 
tønde med en bon udi for 12 skl., en gl. wogn med 2 gl. stier for 4 mrk., en gl. sleede for 8 skl., en 
graae belted Soe 3 mrk., en syed Agedynne med almit skin under for 5 mrk., it gl. syed hiønde med 
almit skin under for 1 mrk. 8 skl., it half syed hiøndes vor for 8 skl.,  
Paa Nørregaard findes som dette Sterfboe er tilhørrende, en røe braaged Koe for 5 Sld., en røe 
røgged Koe for 5 Sld., en blak braaged Koe for 5 Sld., en røe hielmed i Kalfved Qvige for 4 Sld. 2 
mrk., en røe herred Qvige for 3 Sld., 3 gl. Gies, og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 5 mrk., en røe braaged 
Koe hos Peder Hansen i Rydsker sogn paa leie sat for penge 5 Sld., en røe skiolded Koe, som er til 
Lars Jensen i Clemmedsker sogn paa fore, er sat for 4 Sld., it syed hiønde med allumit skin under 
for 3 mrk. 8 skl.,  
Summa dette Sterfboes middel andrager penge 102 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Denne S: Qvindes Ifareklæder er efterskrefne, it røt fifskaftes skiørt for 5 mrk., it sort fifskaftes 
skiørt for 6 mrk., en sort vendt half kioel af klæde for 5 mrk., en sort silke hufve med bon paa for 4 
mrk., en sort fifskaftes trøye med lærred for 4 mrk., en sort klæde hufve for 1 mrk., Summa 6 Sld. 1 
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mrk., foruden dette blef efterseit efterskrefne klæder, som begge denne S: Qvindes døttre skal have 
strax at slide, som den af de vedkommende blef bevilget nemlig,  
Dend  eldste daatter Birgite Johansdaatter bekom efter skrefne, it blaat florets snørlif, it Carm 
lærreds forklæde med bendel udi, it pande bin, it par røede hosser, en liden klæde kurf, it leeslærits 
tør klæde, it par ullen vanter,:/: 
Der imod blef dend yngste daatter bevilget efterskrefne, en røed fifskaftes trøye, it par røede 
ullen hiem bunden hosser, en liden gl. sort fløyels muffe, it Cram lærrit forklæde med sorte bon udi, 
it Cram lerred tørklæde, 2 lin af cram lærred som er gl., it par gl. hansker,  
Saa deelis da forskrefne 6 Sld. 1 mrk., imellem bemelte denne S: Qvindes, en søn og 2 døttre, er der 
af en broderlaad 3 Sld. 8 skl., og en søster laad er 6 mrk. 4 skl.,  
For sønnens anpart som er 3 Sld. 8 skl., er udlagt it røt fifskaftes skiørt for 5 mrk., en sort silke 
hufve med bon paa for 4 mrk., en sort fifskaftes trøye med lærids under for 4 mrk., til ofvers 8 skl.,  
Dend eldste daatter Birgite Johansdaatter, for sin anpart 6 mrk. 4 skl., er tillagt, it sort fifskaftes 
skiørt 6 mrk., hos broderen 4 skl., :/: 
Dend yngste daatter Marica Johansdaatter for sin anpart som er 6 mrk. 4 skl., er udlagt, en sort 
wendt klædis half kioel for 5 mrk., en sort hufve for 1 mrk., hos broderen 4 skl., :/: 
Her imod beholte faderen Johan Diderichsen sine egne Ifareklæder, hvor med hand var fornøyet, og 
tilfreds.  
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort 
udlæg, som her efter følger.nemlig. 
Esper Madsen i Clemmedsker sogn fordred som vedgikes, for penge til Sogne deignen, for denne S: 
Qvindes lig begengelse 5 mrk., for 2 skep Rug meehl 6 mrk., til sammen 11 mrk., udlagt it sort 
HorsØeg for 2 Sld., it syed hiønde med allumit skin under for 3 mrk. 8 skl.,  til ofvers 8 Sld., :/: 
Peder Hansen i Rydsker sogn fordred for lig kisten, og anden bekostning, som vedgikes i alt penge 
15 mrk. 2 skl., udlagt en sort brun Hoppe for 5 Sld., til ofvers 4 mrk. 14 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne til ham angavis at Sterfboet er skyldig blefven 6 mrk. 4 skl., udlagt 2 Faar á 
3 mrk er 6 mrk., hos Peder Hans udlæg 4 skl., :/: 
Hans Pedersen i Rydsker sogn hafver at fordre som vedgikes penge 4 mrk., udlagt hos Peder 
Hansen i Rydsker sogn af hans udlæg at hafve 4 mrk., :/: 
Peder Jørgensen i Clemmedsker sogn for ham fordredis at tilkomme heraf boet 7 mrk., udlagt it 
brunt stierned Hors føll for 6 mrk. en gl. slee 8 skl., hos Peder Hansen i Rydsker sogns udlæg de 8 
skl., :/: 
Laurs Jensen i Clemmedsker sogn lod fordre 3 Sld., udlagt en røe hielmed Koe for 4 Sld., til overs 
4 mrk., :/: 
Barbra S: Christopher Hansens i Rønne fordred efter sin sedel penge 2 Sld. 2 mrk. 6 skl., udlagt 4 
Faar á 3 mrk er 3 Sld., til overs 1 mrk. 10 skl., :/: 
Jens Svendsen i Clemmedsker sogn fordred reise penge 2 mrk., udlagt hos Barbra S: Christopher 
Hans udlæg 1 mrk. 10 skl., it half syed hiønde vor for 8 skl., til overs 2 skl., :/: 
Johan Diderichsen, og de vedkommende vil formeener, at saa frembt forde 2 mrk., vindes ved low, 
og ret, til Jens Svendsens reise penge at erholde, skal det være ham følagtig, men ellers indted:/: 
Imod denne S: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, blef hendis efter lefvende mand 
bevilged af de vedkommende udlæg for penge 16 Sld., udlagt en røe braaged Koe for 5 Sld., en røe 
røgged Koe for 5 Sld., en brun snopped Hoppe for 6 Sld., :/: 
Til opforstring, og skolleløn til forberørte disse denne S: Qvindes 3de børn, efter som de ere saa 
ganske ringe af alder, blef faderen Johan Diderichsen bevilged af de vedkommende udlæg for 10 
Sld., og derfor uslagt, en sort brun blised Hest gilling for 7 Sld. 2 mrk. it læs med haure i 
stangegaarden for 6 mrk., 3 gl. Gies, og Gaase for 5 mrk., til overs 1 mrk., :/: 
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Skifteforwalteren for sin umage 6 mrk., udlagt it blak brunt i anded aar gl. Horsføll for 10 mrk., til 
ofvers 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld. Udlagt af en røe herred Qvige 10 mrk., it fior lam 2 mrk., 
:/: Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt en graae belted Soe for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., udlagt af it blak brunt i anded 
aar gl. Horsføll 4 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 49 Sld. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 53 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Deraf faderen Johan Diderichsen tilkommer dend halfve part som er 26 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne SL Qvindes med Johan Diderichsen 
auflede en søn, og 2 døttre, er deraf broderens laad penge 13 Sld. 1 mrk. 5 skl., Og hver daatters 
laad er 6 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
For faderens Johan Diderichsen 26 Sld. 2 mrk. 14 skl., er udlagt en røe hielmed i kalfved Qvige 
for 4 Sld. 2 mrk., en brun blised ung Hoppe i 3 aar gl. for 5 Sld., it stolperum Høe paa stenged i 
Stangegaarden for 2 Sld., en gl. sort brun snopped og stierned Hoppe for 3 Sld., it deigne trug 1 
mrk. 8 skl., en gl. spin rok for 1 mrk. 4 skl., en tønde med bon udi 12 skl., af en røe skiolded Koe 
med Lars Jensen i Clemmedsker sogn 4 mrk., 2 nesten nye juhl med nogen jern paa 6 mrk., en gl. 
wogn med 2 gl. stier 4 mrk., en syed agedynne med alumit skin under 5 mrk., it syed hiønde med 
alumit skin under 1 mrk. 8 skl., en laas fast fyre kiste 6 mrk., af en røe herred Qvige 2 mrk., af lin 
wefven 7 skl., hos Esper Mads udlæg 8 skl., it graae HorsØeg i anded aar gl. 3 Sld., ved 
forsterlønnen 1 mrk., it Faar 3 mrk., :/: 
Sønnen Mads Johensen tilkommer 13 Sld. 1 mrk. 5 skl., udlag en brun Hoppe 7 Sld., en røe 
braaged Koe hos Peder Hansen i Rydsker sogn paa leje for 5 Sld., it Faar 3 mrk., af wefven hos 
søsteren 2 mrk. 5 skl., :/: 
Lars Mads Myndling, daatteren Birgite Johansdaatter tilkommer paa sin anpart 6 Sld. 2 mrk. 10 
skl., udlagt en brun røgged Koe for 6 Sld., af en lin wef de 2 mrk. 10 skl., :/: 
Esper Mads myndling, dend yngste daatter Marica Johansdaatter tilkommer paa sin anpart 
penge 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., hvorfor er udlagt en blak braaged Koe for 5 Sld., af en lin wefven 6 
mrk. 10 skl., :/: 
 Til ded sidste blef ermelt faderen Johan Diderichsen saa og de vedkommende af skifeforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere at angifve til dette boes beste, hvor til de svarede ike videre at vere, 
end angifven er og forskrefved staar, ike heller angaf sig fleere med videre Gields fordringer end 
anført er, hvor ved saa dette skifte er slutted, dette saa at være tilganged, og Passeret Testerer.  
Hans Jensen.  Henrik Brugman. Johan J:D:S: Diderichsen. 
     Eget skrefne navn 
Olle O:M:S: Madsen.           Lars L:M:S: Madsen. Esper E:M:S: Madsen. 
Eget skrefne navn             Eget skrefne navn. Eget skrefne navn 
Lars L:H:S: Hansen.  Esper E:E:S: Espersen. 
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 Her Efter Indføris Schiftebrefvene for Aar 1701. 
 
Anna 1701. Den 12 January, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
paa følgende Scfifte og Deeling efter Sahl: Michel Michelsen, som boede og døde paa den 19 
Jord eiendoms gaard beliggende udi Østermarie sogn. Og det imellem denne Sahl: Mands  
efterlefvende  Hustru Margreta Søfrensdaatter,  for hende paatog sig efter hendes begiering, at 
laug wærge  hendes fader Hr: Søfren Laursen, Sogne Præst her sammesteds, paa eene side og 
paa anden side, er denne Sahl: Mands Moder og Sødskende, men som ike nu eigentlig hvorleedes 
med Enken, og Lifvis arfning ventis eller ej, hvor om herudi ved slutningen videre meldis, efter 
lovens indhold, at forholdis, saa er nu ved den leilighed haves, og fornøden er agtis, de værende 
arfvinger ved navn anteignet, som er nemlig, 
 
Denne S: Mands Moder Kirstine, som sidst var i Egteskab med afgangne Albert Hey, som døde i 
Listed, 
Denne S: Mabds fuldbroder Peder Mikelsen boende i Østermariæ sogn, som er sin egen wærge, 
og som hans Moder bemelte Kirstine Albert Heyes laugwærge, Svend Jørgensen for nogen tiid 
siden, er ved døden afgangen i saa er nu efter hendis begiering, til laugwærge igien anordnet, hendis 
daattermand Jens Seiersen, boende i bemelte Østermariæ sogn, 
Videre er denne S: Mands halfbroder Anders Albretsen Hey i Listed nu sin egen wærge. 
Denne S: Mands trende fulde søster er dend Eldste fuldsøster Sidzele Mikelsdaatter i Egteskab 
med Esber Madsen udi Østermariæ sogn. 
Dend anden fuldsøster var Giertrud Mikelsdaatter, so var i ægteskab med Jens Seiersen, og hun 
for kort siden er ved døden afgangen, og efterlat sig, som nu lefver 6 sønner og 4 døttre, som 
faderen Jens Seiersen er wærge for, 
Dend yngste fuldsøster er Kirstine Mikelsdaatter i Egteskab med Lars Pedersen her i bemelte 
Østermariæ sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Esper 
Povelsen og Anders Jensen  boer i bemelte Østermariæ sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit 
som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun blised Hest for 9 Sld., en sort brun blised Hest for 10 Sld. 2 mrk., en gl. røed Hest for 7 
Sld., en yngre røed Hest 8 Sld., en sort Hoppe for 10 Sld., en brun Hoppe i 3 aar gl. for 7 Sld., en gl. 
hvid Hoppe for 4 Sld., it brunt Hestføll for 6 mrk.,  
Qveg. 
En gl. røe røgged Koe for 4 Sld., en gl. sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun grimmed Koe 4 Sld., en 
graae herred Koe 14 mrk., en sort stud for 6 Sld., en sort brassed stud for 6 Sld., en hvid studkalf for 
4 mrk., en blegedstudkalf for 3 mrk.,  
Faar. 10 støker gl. Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., Svin. En sort belted Soe for 2 mrk. 8 skl., en hvid 
Soe for 2 mrk., it hvidt ungt galt svin 2 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies og en Gaase á 2 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Kaabber. 
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En kaabber kedel paa en fiering stoer for 4 Sld., en nye malm gryde er vigtig til penge 3 Sld. En 
mæssing kedel for 3 mrk.,  
Sengklæde I Krobhuused, en blaae ranned olmerdugs ofver dynne for 4 Sld., en nye hampe under 
dynne for 3 Sld., en blaae ranned bolster hofveddynne for 6 mrk., en nye hampegarns hofveddynne 
for 4 mrk., en hvid ullen olmerdugs pude foruden lin vor for 3 mrk., en dito for 3 mrk., it nye 
wefved sengklæde for 3 Sld.,  
Benche klæder. 
En nye wefved agedynne for 6 mrk., it nye wefved hiønde med skin under for 1 mrk. 8 skl., it 
flamsk hiønde for 2 mrk.,  
Boehave. I Krobhused, 
En nye fyre kiste med laas for 4 Sld., en gl. fyre kiste med laas for 4 mrk., en dito for 4 mrk., 4 
dreiede bord fødder for 5 mrk., en ølhalf tønde 1 mrk. 4 skl., it nyt deigne trug for 3 mrk., en arbeids 
wogn med stier, hammel tøm og halseeler for 4 Sld., en ploug med jern, juhl bøsse løbere, og ringe  
for 2 Sld., en gl. harre for 8 skl., en gl. skov wogn for 4 mrk., en gl. slee for 1 mrk., med slee vidier 
af jern, en nye slee med Car og jern vidier 2 Sld. 2 mrk., 2 kamme mæder for 2 mrk., en huus stie 2 
mrk., 2 aske planker á 2 mrk er 4 mrk., en nye røste ballig 1 mrk. 8 skl., en nye saae 1 mrk., en 
saltere tønde 1 mrk. 4 skl., 2 straae bondstønde 12 skl.,  
I Herberghused. 
En sengested for 4 mrk., en ride sadel og bidsel og behør for 2 Sld., en sadel af seelskin for 4 mrk., 
en stok øpse 2 mrk., 2 smaa krak øpser 1 mrk., en bonne knif for 4 skl., en lun støke naur 8 skl., en 
dømlinge naur for 1 mrk.,  
Foruden  skifte blef Enken af fælled paa rørrende bevilged at nyde foruden skifte sin sengs klæder 
med sengested, som stod i stuen, saa og en Karm wogn som ej blef taxered, hvilked derved 
forbliver, hvad sæden anbelanger, da som denne S: Mands moeder, sin andeel af sæden sig haver 
nyttig gior, og den andeel som denne S: Mand tilkom, er herved Sterfboet Enken til nytte beholden, 
saa blef derom nu her paa Sterfboet saa foreened, at som begge parter sig self til nytte sin anpart af 
sæden hafver anbragt, forbliver det der ved at denne S: Mands moder betaler den halfvepart, og 
denne S: Mands husru den anden halfvepart af alt hvis som resterer for denne 19de gaards afgift, for 
det aar 1700. og saa Sterfboet, og alle vedkommende i forskrefne maade at være kraf, og angerløs, 
saa at dette Sterfboe ike videre af sæden er til nogen taxering at abføre videre end forskrefved staar. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 147 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Ruggen som er saaed herved denne 19 gaard, som er en tønde, derom blef her nu paa Sterfboet af 
handled partterne imellem saaleedes, at denne Sahl: Mands efter lefvende hustru den er bevilged at 
beholde, saa derimod skal denne S: Mands hustru, som hun med sin laugwærge, og nu loved være 
forpligted at holde denne 19 gaard fri for Qvartal skatt og ald landgielde, som paa komme kand for 
det aar som nu indeværende 1701. saa at Sterfboet ej videre deraf til taxering nu er at anføris? 
Saa blef Enken med sin laugwærge, og de forskrefne vedkommende, af skifteforwalteren tilspurdt, 
om de hafde meere løsøre her til dette Sterfboes middel at angifve, hvor til de svarede, at de ike 
hafde meere af rørrende Gods at fremvise, eller angifve, med angifved er, og forskrefved staar, 
dernest blef angifven denne S: Mands anpert efter sin S: Fader, af denne 19 gaard i Østermarie sogn 
som befindes af en ottemænds forretning, med forman Søfren Monsen i Østermarie sogn, hammen 
paa sin anpart at tilkomme, under dato ved slutningen, mandagen dend 6 juny 1687. penge 27 Sld. 1 
mrk. 5 skl., nok arfved efter sin broder Hans Mikelsen som ved døden er afgangen, som efter 
udreigning er penge 5 Sld. 1 mrk. 14 skl., Videre vedstod Peder Mikelsen at hafve af berørte sin 
broder S: Mikel Mikelsen bekommed paa sin egen anpart penge 9 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Videre vedstod Lars Pedersen paa sin hustruis weigne, at hafve af Mikel Mikelsen bekommed sin 
hustriuis anpart efter hendis fader, og S: broder som melt er, efter hans qviterings udvisning dateret 
dend 26 Dec: 1696. penge 16 Sld. 1 mrk. 9 skl., er saa hvis denne S: Mand af denne 19 gaard i 
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Østermarie sogn, er tilkommen, baade efter formelte sin fader, broder og fra sine sødskende indfriet, 
eftersom forskrefved staar i alt penge 58 Sld. 2 mrk. 1 skl., Hvis løsøre som denne S: Mand efter sin 
S: Fader Mikel Persens skiftebref under dato 3 Oktober 1678. Tilkommer, saa vel som og efter 
bemelte sin broder, er hammen betalt, som nu hans broder, og wærge Peder Mikelsen, med andre 
vedkommende, vare stendig, og vel tilfreds med, og der for dette de vedkommende nu til efter 
retning nu indført, videre befindes efter an en Samfrender forretning, at denne S: Mand Mikel 
Mikelsen er tilfunden sædet i forskrefne 19 gaard i Østermariæ sogn. Hvilken post for de 
vedkommende bestaar til endelighed ved dette skifte efter lowen, som her foran, og videre i 
slutningen formældis. 
Summa Summarum andrager dette boes løsøre og jordepenge til penge 205 Sld. 3 
mrk. 13 skl.,  
Dernest blef angifven denne S: Mands Ifare eller gangklæder, som er taxered af formælte 
wurderings mænd, og er efterskrefne, en sort klædis kioel er sat for 8 Sld., en sort fifskaftes kioel 
for 3 Sld., en graae fifskaftes kioel for 14 mrk., en graae wadmels kioel for 6 mrk., en sort wadmels 
kioel 4 mrk., it par sorte fifskaftes bopser for 4 mrk., en røed wadmels foreskiorte for 2 mrk., 
Summa andrager forskrefne denne S: Mands Ifareklæder til penge 18 Sld. 2 mrk., her imod 
beholder Enken sine egne Ifareklæder, som hende af vedkommende blef samtøked og Enken self nu 
med nøyedis,  
Saa  blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner, hvor til er giort 
udlæg som her efter følger, nemlig 
Hans Koefoed Povelsen i Svaniche fordred efter sin sedel og afreigning penge 18 Sld. 3 mrk. 5 skl., 
udlagt en sort stud for 6 Sld., en sort brased stud for 6 Sld., en ung brun Hoppe for 7 Sld., til overs 
11 skl., :/: 
Mads Koefoed Povelsen i Svaniche fordred efter sin sedel penge 1 mrk. 6 skl., udlagt en Øll half 
tønde for 1 mrk. 4 skl., ved Hans Koefoeds udlæg 2 skl., :/: 
Andreas Nielsen Svan fordred som vedgikes 4 mrk., udlagt en fyre kiste med laas for 4 mrk., :/: 
Morten Jokumsen fordred for at grave, som vedgikes 2 mrk., udlagt it gl. flamsk hiønde for 2 mrk., 
:/:    Olle Hansen i Listed fordred for en kalf 2 mrk., udlagt en bleged studkalf for 3 mrk., til overs 1 
mrk., :/:  Christen Imedsen oven Listedfordred for it klæde ofver liged, leie 2 mrk., udlagt hos Olle 
Hans udlæg 1 mrk., en dømlinge naur for 1 mrk., :/: 
For lig tienesten bevilgedis sogne Præsten at nyde udlæg for penge 4 Sld., udlagt en kaabber kedel 
paa en fiering stoer for 4 Sld., :/: 
Sogne Deignen Lars Søfrensen for sin umage ved lig begiengelsen bevilged udlæg for 2 Sld., udlagt 
3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., til overs 1 mrk., :/: 
Tieneste drengen Aske Hansen tilkommer til nest kommende Paaske tieneste løn penge 5 Sld., 
udlagt en sort Hoppe for 10 Sld., til ofvers 5 Sld., :/: 
Tyge Jensen en tieniste penge og fordrer tieneste løn nest kommende Paaske, som vedgikis penge 2 
Sld. 2 mrk., udlagt af forde sorte Hoppe at have disse 10 mrk., :/: 
Ellene Persdaatter fordred tienesteløn, til nest kommende Paaske, med it par sko for 3 mrk., 
tilsammen penge 3 Sld. 3 mrk., udlagt af forde sorte Hoppe at have 10 mrk., en fyrre kiste med laas 
for 4 mrk., 2 smaa krak øpser for 1 mrk., :/: 
Jep Hansen Smid fordred for lig beslag paa sin egen kaastere 6 mrk.,  udlagt it brunt Hest føll 6 
mrk.,  
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekostning blef Enken bevilged til sin egen 
begrafvelse udlæg penge 30 Sld., og derfor er udlagt, en brun blised Hest for 9 Sld., en sort brun 
blised Hest for 10 Sld. 2 mrk., en røerøgged Koe 4 Sld., en sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., 2 gl. Gies, og 
en Gaase á 20 skl er 3 mrk. 12 skl., en mæssing kedel for 3 mrk., en saltere tønde for 1 mrk. 4 skl., 
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:/:  Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning udlagt en nye malm Gryde taxered for 3 
Sld., blef afløst med 2 Sld. Penge:/: 
Skifteskriveren for sin umage i alt udlagt en brun grimmed Koe for 4 Sld., 2 Slee meder 2 mrk., it 
hvidt ungt galt svin for 2 mrk., afløst med 4 Sld., penge :/: 
Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt it faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene  for deris umage hver bevilged 3 mrk er 6 mrk., udlagt en nye wefved 
Agedynne er sat for 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 80 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og  deeling penge 125 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Deraf Enken tilkommer dend halfve part som er 62 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Dend anden halfvepart som er 62 Sld.2 mrk. 9 skl., kand nu ike deelis, efter som ej vides om Enken 
kand være frugtsommelig efter bemelte sin S: Mands, hvis aarsage med den øfrige rest saa lenge 
beroer, indtil endelig vidis kand til hvis arfven uddeelis skal, og som nu dagen er forløben, saa 
sluttis denne forretning her ved mrf hvis som her i dag er forretted, og Enken her efter for sin andeel 
arfve efter hendis, og hendis laugwærges begiæring at skee udlæg, med resten at beroer efter lowens 
tilhold som melt er, hvilked at som forskrefved staar i dag er til ganged, og Passeret, des til 
widnisbiurd, under vore hender, og signeter, Actum Ut Supra. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Søfren Laursen, m m: Jens Seiersen.Per P:M:S: Mikelsen. 
Lars L:P: Persen.     A: Albretsen. Esper Povelsen. Anders A:J:S: Jensen. 
 
Nest paafølgende den 13 Jan: Berørte aar 1701.blef atter med denne forretning foretagen, 
og forretted, som her efter følger, nemlig?   
Enken for sin anpart som er 62 Sld. 2 mrk. 9 skl., er udlagt helften af hvis denne Sal: Mand hafver 
arfved, og indfriet af denne 19de gaard i Østermarie sogn, som er penge 29 Sld. 1 mrk. ½ skl., en gl. 
hvid Hoppe for 4 Sld., dend ungste røede Hest for 8 Sld., en hvid studkalf 4 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 
9 mrk., en sort belted soe for 2 mrk. 8 skl., en hvid soe for 2 mrk., en arbieds wogn med stier, 
hammel, tøm, og halseeler for 4 Sld., it nyt deigne trug for 3 mrk., en ploug med jern, juhlbøsse, 
løbere, og ringe 2 Sld., en harrer 8 skl., en skov wogn for 4 mrk., en gl. sleede med jern vidier 1 
mrk., en nye slee med slee car, og jern vidier for 10 mrk., en nye røste ballig for 1 mrk. 8 skl., en 
nye saa for 1 mrk., 2 straabonds tønder for 12 skl., en sadel af selskin 4 mrk., en stokøpse 2 mrk., en 
bonne knif for 4 skl., en lun støke naur 8 skl., en huus stie 2 mrk., 2 aske planker 4 mrk., 4 dreiede 
bord fødder á 1 mrk. 4 skl er 5 mrk., en nye hampe garns dynne 4 mrk., ved Hans Koefoed Pouls 
udlæg de 8½ skl., :/: 
Dend anden halfve part som er 62 Sld. 2 mrk. 9 skl., bestaar udi efterskrefne, en røed Hest for 7 
Sld., en Graae herred Koe for 3 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., i Krobhuused, en blaae 
ranned Olmerdugs overdynne for 4 Sld., en nye hampe garns underdynne for 3 Sld., en blaae ranned 
bolster hofved dynne for 6 mrk., 2 hvide ullrne olmerdugs puder uden lin vor for 6 mrk., it nye 
wefved sengklæde for 3 Sld., it nye wefved hiønde med skin under for 1 mrk. 8 skl., en nye fyre 
kiste, med laas og hengsler for 4 Sld., en ride sadel med bidzel, og behør for 2 Sld., dend halfve part 
af hvis denne S: Mand hafver arfved, og indfriet af denne 19 gaard i Østermariæ sogn, efter 
forskrefne fortegnelse som er penge 29 Sld. 1 mrk. ½ skl., Ved sogne deignens udlæg af it Faar 1 
mrk., it sengested i Herberghuused for 4 mrk., ved Hans Koefoed Poulsens udlæg ½ skl.,:/: 
Og bestaar forskrefne sidste halfvepart til endelig efter retning, erfaris, hvad heller denne S: Mand 
nogen lifs arfving med sin efter lefvende hustru hafver aufled, eller og saa at arfven for anteignede 
moder, fuld og half sødskende samme andeel skal imellem deelis, at da med denne forretning videre 
Endelighed skee kand, derved denne forretning saaleedis efter billighed, og ret, og aftale paa 
Sterfboet i forskrefne maade er slutted at forblifve, efter som forskrefved staar, hvilked at saa er 
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tilganged og Passeret som foran findes indført, des til vidnis biurd under vore hænders paaskrift 
Actum Ut Supra. Hans Jensen. Henrik Brugman. Søfren Laursen, m m:  
Jens Seiersen.     Per P:M:S: Mikelsen.  Lars L:P: Persen. 
 Esper Povelsen. Anders A:J:S: Jensen. 
 
 
Hertil hørrer dend Slutning Passeret paa denne 19 gaard den 20 may 1701. og findes 
herefter her udi antegning Pag: 122. 
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Anna 1700. Den 29 December, er holden Registering, og wurdering  efter Sahl:Niels Nielsen 
den ældre, som boede og  ved døden afgik, paa den 4de Jord eiendoms gaard beliggende udi 
Olsker  sogn.  Ved hvilken registering var tilstæde, Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa den S: Mand efter lefvende hustru Kirstine Samsings 
daatters weigne, hendis Stiffader Capitain De Armes Hans Bødik boende i Nyekier sogn.  
 
Item denne S: Mands Søn Sergiant Niels Nielsen boende i bemelte Olskier sogn, paa de børn som 
denne Sal: Mand har aufled med sin nu efter lefvende hustru, som er en søn og en daatternemlig. 
Sønnen Samsing Nielsen paa 7 aar gl.. 
Daatteren er Bendte Nielsdaatter paa 9 aar gl. 
Paa deris weigne var tilstæde, deris faderbroder sønnner, Hans Jørgensen i Olsker sogn, og Niels 
Jørgensen Constabel boende i Sandwig som ved denne registering tilsaa børnens bæste, 
Hvor da, er forefunden fremviste registeret, og af de paa boepælen opmældet wurderings mænd, 
Anders Larsen, og Mortten Dideriksen i Olskier sogn, taxeret, og videre Passeret, som her efter 
følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun gilled Hest er taxeret for 10 Sld., en soed blised hest 12 Sld., en røe blised gilled Foele for 
11 Sld., en røe blised Hoppe 6 Sld. 2 mrk., en sort braaged gl. Hest for 2 Sld., en gl. røe blised Hest 
for 6 mrk., en liden brun slun ørret Hest for 5 Sld., en gl. brun mehr for 2 Sld., it sort Hestføll som 
er føed i indeværrende aar, og er ugilled sat for 1 Sld., it brunt Hestføll af forde alder, og ugilled for 
6 mrk.,  
Qveg. 
En røe stierned Koe 6 Sld.,en slet røed Koe brun om munden for 6 Sld., en anden slet røed Koe 5 
Sld.2 mrk., en røe braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe stierned Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmed 
hvid manked Koe 5 Sld. 2 mrk., en blaae hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort braaged Koe 4 Sld. 2 
mrk., en blak belted Koe 6 Sld., en slet sort Koe 5 Sld. 3 mrk., en brun Koe 6 Sld., en ung dyr 
haarred Koe for 5 Sld. 2 mrk., en ung sort brun Koe for 5 Sld., en sort grimmed Koe 4 Sld. 2 mrk., 
it sort braaged, og stierned studnød for 5 Sld., it sort brun studnød for 5 Sld., it sort stierned 
studnød, med en hvid plet paa lenden for 5 Sld., it slet sort stierned studnød for 5 Sld., it sort 
grimmed Qvigenød, med en hvid plet paa manken for 4 Sld., it sort hielmed studnød for 9 mrk., en 
røe braaged Qvige for 4 Sld., it slet røt Qvigenød for 2 Sld. 3 mrk., it sort hielmed Qvigenød for 9 
mrk., it røe grimed studnød 9 mrk., it røe herred Qvigenød 8 mrk., it røe hielmed hvid manked 
studnød for 9 mrk., it brun braaged Tyrnød for 9 mrk., it hvid manked Qvigenød for 9 mrk.,  
Fior  gl. kalfve. 
En  røe hielmed Qvigekalf med en røe plet paa næssen for 2 Sld., en sort Qvigekalf som er graae om 
hofded for 7 mrk., en slet sort studkalf for 7 mrk., en dito for 7 mrk., en sort studkalf med en hvid 
plet paa lænden for 7 mrk., en blak belted studkalf for 7 mrk., en slet røed studkalf for 5 mrk., en 
sort belted Qvigekalf for 3 mrk., en dyr haared Qvigekalf for 2 mrk., en sort braaged Kraag røgged 
Qvigekalf for 2 mrk., 4 speede Qvigekalfve støked for 1 mrk er 4 mrk.,  
Faar. 16 støker gl. Faar á 3 mrk er 12 Sld., en ung wehr i stalden for 2 mrk., nok en wehr, og 3 
Lam, som ike nu er tilstæde, men er borte, og naar de findes, saa skal de siden sættis. 
Svin. Ir svin af de som stoed paa stie, er sat for 3 mrk., nok it mindre svin for 2 mrk., nok 3 svin 
som staar paa stie, er Enken bevilged til fælleds føede i boet, en røe Soegris for 1 mrk. 4 skl., 2 
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hvide grise á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., it røe belted galt svin 3 mrk., en røe soe for 4 mrk. 8 skl., en 
hvid ornegris 1 mrk. 4 skl., 2 andre ornegrise 2 mrk. 8 skl.,  
Gies. 3 gl. Gies, og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 5 mrk., 2 unge Gies á 12 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
Sæden i Laderne. 
I Nørre længe i Øster Enge Biug i 4 stolperum liggende, er sat for 20 tønder Biug, tønden er sat for 
7 mrk er 35 Sld., Haure i Wæster lade i Nørre ende i 3 stolperum er sat for 18 tønder Haure, og 
tønden er sat for 2 mrk. 8 skl er 11 Sld. 1 mrk., Høe 2 stolperum i Nørre lade i wæster ende, er sat 
for 6 Sld., i wæster længde fire stolperum Høe paa stenged á 9 mrk er 9 Sld.,  
Boehawe. 
En arbieds wogn med stier dret, hamelstok, og svingle, og Cabel seeler, tøm og halseeler for 6 Sld., 
en arbieds wogn som er nye, med Jern paa foruden stier for 6 Sld., en gl. arbieds wogn foruden stier 
for 6 mrk., en gl. wogn foruden stier for 2 Sld., en ploug med jern juhlbøsse løbere, og ringe for 2 
Sld., som findes til Sergiant Niels Nielsens, engl. Ploug med en vidier, og uden behør for 1 mrk., 2 
harrer med haaer ´s 6 skl er 12 skl., en sleede med dret, og jern vidier for 4 mrk., en sleede med dret 
sleede car, og jern vidier for 2 Sld., en slæde med jern vidier, og dret for 4 mrk. 8 skl., 2 par høestier 
4 mrk., en huus sti 1 mrk.,  
Ud for Gaarden. 
6 stolpetræ, deraf de 4, 2 stolper i hver træ, og de andre 2, er en stolpe i hvert træ, deraf de 4 
stolpetræ á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk., og hver enkel stolpetræ 1 mrk., er 2 mrk., 6 bielke træ á 1 mrk. 
12 skl er 10 mrk. 8 skl., 5 sparre træ i hver træ 2 sparrer, til sammen 2 Sld., it støke løsholte træ 12 
skl., it asketræ nord wæst Gaarden for 2 mrk., en ruhl med jern tappe, og skogle 6 mrk., it bielke træ 
syedvæst fra Gaarden 3 mrk., 
I Skoven er efter skrefne, endnu en liden aske nordvæst fra Gaarden er sat for 1 mrk., en aske syed 
af fra Gaarden for 2 mrk., en aske i nørre skov liggende er sat for 3 mrk., 4 ege træ i nørre skouf der 
af it ege træ for 1 mrk. 8 skl., it ege træ for 2 mrk., it ege træ for 1 mrk. 8 skl., endnu it ege træ for 1 
mrk. 12 skl., 2 aar med bihl paa á 1 mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl., 6½ trave lang halm á 1 mrk er 6 mrk. 
8 skl., 
Kaabber Ware. 
En brøger kedel ungefehr paa 2 tønder stoer vog 4 lispund á 1 mrk. 8 skl er penge 24 Sld., en 
brendevins pande med hat piber og tønde vog 3 lispund á 1 mrk 8 skl., er 18 Sld., en gl. kaabber 
kedel paa en span stoer vog 7 skaalpund á 12 skl er 5 mrk. 4 skl., en mæssing kedel vog 1½ 
skaalpund á 1 mrk er 1 mrk. 8 skl., endnu en mæssing kedel vog 2 skaalpund á 1 mrk er 2 mrk., en 
2 spanne kaabber kedel vog 9 skaalpund á 1 mrk er 9 mrk., en hand qvern med huus og jern seiel 
for 10 mrk., nok i Sterhuused. It Øllkar paa 6 skep: for 2 mrk., it øllkar som er noged støre for 2 
mrk. 8 skl., en fiering med en bon udi 6 skl., en aske span for 6 skl., en gl. spsn 3 skl., en ballig med 
2 ørren for 8 skl., it drøfte trug 8 skl.,  
I Kielderen. 
It salte car for 1 mrk., it sille car for 12 skl., en ballig for 1 mrk., en saae med 2 øren 20 skl., en 
tønde salt sild i toe car, nemlig en tønde og it car, tønden er sat til sillen for en tønde sild, og for 
penge 5 Sld.,  
Summa andrager forskrefne registerede, og wurderede løsøre Gods til penge 364 Sld. 
2 mrk. 7 skl.,  
Og som dagen nu er forløben, saa sluttes med hvis i dag som forskrefved staar her paa Sterfboet 
forfatted er, hvilked saa at være tilganged, Registeret og wurdered, som her foran findes indført 
Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. Hans Gødik.  Neils Nielsen. 
Hans Jørgensen.        Niels Jørgensen.  Anders A:L:S: Larsen. 

Morten M:D:S: Dideriksen.  
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Nest Paa følgende dend 30 December, Berørte aar 1700. er atter med denne registering 
videre forretagen, og udi de ved kommendis nerværelse Passeret som her efter følger. 
Paa Stue Lofted. 
2 tønder erter, tønden er sat for 10 mrk., er 5 Sld., en tønde bin frø for 3 Sld., en kierne for 1 mrk., 2 
straabonds tønder 1 mrk., en skeppe hampe frøe 2 mrk., en høe wefvet af cabel, og it tver reeb for 2 
mrk., en deel smaat, og stort klapholt for 4 mrk., en seis med bon og ringe for 2 mrk., en dito 1 
mrk., 3 cabel reeb for 2 mrk., en leer harke 1 mrk.,  
I Herberghus Lofted. 
I den wæster seng, en ullen ofverdynne med blaae ranner for 3 Sld., 2 bruegarns lagen á 6 mrk er 3 
Sld., 2 puder med nyt ud og ind waar, og strik for 3 Sld., en linnen underdynne 3 mrk., en hofved 
pude stop 1 mrk. 4 skl., en linnen hofved pude stop 1 mrk., it hofveddynne vor 1 mrk., I Øster seng. 
Nest op til, er en blaae ranned ullen ofverdynne for 5 mrk., en linnen hoved pude stop for 1 mrk. 8 
skl., en flamsk benkedynne 3½ alen lang for 4 mrk., en lesned agedynne for 2 mrk. 8 skl., en fyre 
laasfast kiste for 6 mrk.,  
Jern Ware. 
En tengsel for 2 mrk., en jern drage kraag 1 mrk., en bon knif 4 mrk., en stolpe naur for 1 mrk., en 
lætte naur 8 skl., it hug jern 8 skl., en naur uden skaft 8 skl., en bred bladed hand øpse 2 mrk., it gl. 
bufve sauf for 8 skl., it skiølp 4 skl., noget snur læder, og noged sollelæder for 3 mrk., 15 Allunit 
skin á 6 skl er 5 mrk. 10 skl., en jern hand stang 4 mrk., en jern spade 1 mrk., en jern leer hake 1 
mrk., en stokøpse 2 mrk., en krak øpse 8 skl., en kiste benk paa lofted med it laasfast rum udi for 3 
Sld., en løs benk med skammel til for 2 Sld., 6 skaalpund hamprbrue á 12 skl er 4 mrk. 8 skl., 6 
skaalpund lin brue á 14 skl er 5 mrk. 4 skl.,  
I det Øster hiørne paa Herberghuus kielder lofted. 
It sengested for 2 Sld., i it Cammer ved Steerhuuset, en straaebonds tønde for 8 skl., en kalke tønde 
for 1 mrk., en huud som ligger udi kakletønden for 3 mrk. 8 skl., en barked tyre huud for 3 Sld., en 
barked Koe huud for 2 Sld. 2 mrk., nogen jern vare paa en gl. kar fadding for 2 mrk., en reke nogle 
for 1 mrk., 20 sy bøtter á 4 skl er 5 mrk., 3 lin brøder á 1 mrk er 3 mrk., 6 aske planker á 2 mrk er 3 
Sld., 
I Krobhuuset,  
I Norwæste hiørne er en seng, og er der udi, en gl. ofverdynne, it blaargarns lagen, og en gl. hofved 
pude er til sammen sat for 2 Sld., I den seng bag ved Krobhus døren, en linnen ofver dynne, it 
blaargarns lagen, og en linnen underdynne tilsammen sat for 4 Sld., it deigne trug med trugstoel for 
1 mrk. 8 skl., en øll tønde for 1 mrk., en øll half tønde 20 skl., 3 tønder Rugmeehl á 4 Sld er 12 Sld., 
en straaebonds tønde 8 skl., en fiering som er en deel smør udi berignis paa en otting smør er Enken 
bevilged til huus behaf, en tom half tønde 8 skl., en kierne for 1 mrk. 8 skl., nok 2 tønder med Rug 
mehl a 4 Sld er 8 Sld., en tom smør fiering for 1 mrk., en gl. fyre kiste uden laas og hengsler for 1 
mrk.,  
I Stuen. 
En jern kakelofven med skruer, og behør er sat for 14 Sld., it askebord med en oben foed for 3 Sld., 
it fyre bord med en kaarsfoed 6 mrk., en bagstoehl med træ sæde, og selskin paa ryked for 2 mrk., 
en anden gl. træ bagstoel 1 mrk., findis en Sølf staab, paa en pælis stoerlighed med ngle latin Sthe 
bogstaber paasat. Saa og en Sølfskee, med en ansikte kage bag paasat, og lided forgyldt paa skafted, 
hvilked Enken sagde at være hende gifven tilfæstens gafve af hendis S: Mands og af denne Sahl: 
Mands søn Niels Nielsen nu samtøked, Enken saaledis at være gifven af denne S: Mand, og der for 
Enken bevilged at beholde. En syed benkedynne for bordenden med gl. skin under tre alen lang for 
5 mrk., en gl. lesned benkedynne under winduen 3 alen lang for 2 mrk., en gl. lesned benkedynne 
sammested 4 alen lang for 3 mrk., en syed agedynne med skin under for 2 mrk., 3 blaargarns lagen 
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á 2 mrk er 6 mrk., en dreiels borddug 3 dobbel alen lang 4 mrk., fanttis i stuen en seng med behørig 
klæder, og lagen, som Enken hafde at ligge udi, og hende nu af de vedkommende blef bevilged 
foruden skifte og wurdering. Saavelsom og alt hvis ull, og spunded garn ungefehr 3 lispund, item 
ungefehr 4 lispund lin, kiød, tørt, og grønt salted nu gefske til tre tønder, brød som er nye bagged til 
to tønder meehl, nok tønde Rug mehl. Item en tønde malt 6 skaall pund homle som Og Enken er 
bevilged at beholde til huus behof. Item it benkedynne wor, it agedynne vor, og it hiøndes vor 
hvilked alt sammen Enken en blefven bevilged for uden skifte, og her saaleedis til vedkommendis 
efterretning er indført. 
Summa andrager hvis som i dag er Registered,og wurdered til penge 108 Sld. 3 mrk. 
6 skl.,  
Summa Summarum andrager ald forskrefne Gods løsøre til penge 473 Sld. 1 mrk. 13 
skl.,  
Skiftebetienteren tilspurde Enken med sin laug wærge saa velsom og de andre vedkommende, om 
de hafde meere at angifve til dette Sterfboes middel, hvor til de svarede, at de ej viste meere at 
angifve entten penge, eller andet, end angifved er, og forskrefved staar, hvor ved dette Sterfboes 
løsøris registering er Slutted, hvad denne 4 jord eiendoms gaard angaar, da bestaar der med til 
endelig skifte vorder slutted.  
Saa blef dernest angifven denne Sahl. Mands Ifare, eller gang klæder, og af forde wurderings mænd 
taxered som følger. En røed wadmels foerskiorte, med Thin knapper udi og lærrits under foer for 6 
mrk., en sort wadmels kioehl med blaat ulled, og linned under foer for 2 Sld., en graae wadmels 
kioehl for 4 mrk., endnu en graae wadmels kioehl for 5 mrk., en sort hat med bon paa, og foer inden 
udi for 4 mrk., skiorter fantis ej uden hvis Enken skulle have til at omgiøre, og børnen som er 
umyndige dem at paaklæde. Findis og nogle P. salme bøgger, saa og bønne bøgger, hvor om blef nu 
her paa Sterfboet aftalt at moderen lader it hvert barn bekomme en bog, og hafde sig at paaklæde, 
ere efter Enkens, og de vedkommendis angifvende blefven hengiven, en deel i Gields betalning, og 
en deel til arbieds folk, ved denne S: Mands lig begiengelse, og imod saadan denne S: Mands 
Ifareklæder, beholte Enken sine egne Ifare klæder, som saaleedis her paa Sterfboet blef afhandled, 
denne S: Mands eldste søn Niels Nielsen paa egne, og bemælte sine sødskende weigne nu her paa 
Sterfboet paastoed /: at efter som Enken angaf efter sin S: Mand at være frugt sommelig :/  
At skifteforwalteren med aller første vilde giøre endelig skifte efter sin fader denne S: Mand, og 
erbød Niels Nielsen sig, paa egne, og de føede børns wegne at vilstæde udlægs laad, til det 
wenttendis barn, en broderlaad, af boets arfve midler, i den henseende, at de umyndige ike skulle 
lide skade i sin tiid ved skifteds ophold, og herom indstillede sin meening til øfrighedens, eller 
skifte forwalterens kiendelse, Enkens Stiffader tillige med Enken self, vilde ike stæde at skulle skee 
ende paa dette skifte, førend Enken vorder forløst med det foster hun nu efter sin bemælte S: Mand 
er frugtsommelig med, og derom hen skiødt sigtel lowens indhold. Hvilked de og til 
skifteforwalterens got befindende indstilled, skifteforwalteren tog forskrefne anførte paastan i 
betenkning til videre. End videre var denne S: Mands eldste søn Niels Nielsen begierendis, at vel 
hafve indført efter skrefne meening. Saa lydende hvad sig den 4 gaard er anlangendis, som denne S: 
Mand fra døde, formeener hans eldste søn Niels Nielsen paa bræsøms gaarden nermeste dertil at 
være berettiged at indfri til sig, efter lowens formælding, og sin Stifmoder, og halfsødskende, saa og 
fra Creditoren, Capitain Mortten Bohne i Hasle og hannem efter denne dag at svare baade til 
Capital og rente, eller Accordering, og udreigning nu i skifteforretningen, og i rettens betienters 
overværelse, paa det ike videre til Proces eller penge spilde skulle foraarsages her ofver de 
umyndigis børn kunde skee for kort, der til en venlig foreening tilbydes af den eldste søn Niels 
Nielsen, at vil gifve for sin arfve rigtige, og møderne Gaard, efter goede mænds velbefindende, 
heraf Enken, og med arfvingerne tager deel, og laad, naar Creditorens fordring først fragaaer, Enken 
med sin laug wærge formente, at formælte Niels Nielsens paastand, ike er efter lowens anleedning, 
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men forhaabte at Enken tilkiendis sin lifs tiid. Gaarden at besidde, indtil hendis benefnte 4de gaard i 
Olskir sogn, efter son Niels Nielsen haver bekommed sin andeel, og part efter sin S: Moder, nemlig 
Bræsøms gaarden hand paaboer i Olskier sogn, med sæde og alt, efter det imellem ham og hans S: 
Fader, oprettede Contract brefs udvisning, skifteforwalteren henviste parterins Prætensioner til lov 
og ret, med videre dette skiftes endelighed, forskrefne saa at være Passeret Testerer.  
Hans Jensen.   Henrik Brugman.       Hans Bødik. Niels Nielsen. 
Hans Jørgensen. Anders A;L:S: Larsen.             Morten M:D:S: Dideriksen. 
  Eget skrefne navn.  Eget skrefne navn. 
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Anno 1701 Den 19 January, med Paafølgende dato, er efter foregaaende lovlig  
Giorde Tillysning og de dette Schifte vedkommende begiering, villie, og Samtøke, med dette skifte, 
efter forhen indførte registering, efter S: Niels Nielsen paa 4 gaard i Olskier sogn. endnu videre 
foretagen, og forretted i efterfølgende maader nemlig.  
Saa blef Enken først af skifteforwalteren tilspurdt, om hun sig hafde betenkt paa, at hun vilde 
fremdelis beholde sin Stiffader, Capitain De Armes. Hans Gødik af Nyeker sogn, til sin laug wærge, 
eller og hun siden forde registering, og wurdering er forretted, haver betenkt sig paa nogen anden, at 
skal nu indskrifves for hendes laug wærge, Saa svarede berørte Enkens Stiffader Hans Gødik at 
hand formedelst sin Chargis opwartning ike kunde teine Enken med Laug wærgemaal, hvor saa 
Enken Kirstine Samsingsdaatter denne Sahl: Mand Niels Nielsens efterlefvende hustru svarede at 
eftersom hendes stiffader Hans Gødik formedelst sin tienstes opwartning undskylder sig, ike at 
kunde tiene hende med laug wærgemaal, saa hafver hun formaaet, Wefst Pedersen i Magaarden i 
Olsker sogn at være sin laug wærge, som sig og det efter hendis begiæring, nu her paa Sterfboet 
antag, bemælte S: Mands nu lefvende børn, som hand med formælte sin hustru auflede haver, som 
er en søn, og en datter, hvor af sønnen er Samsing Nielsen, som nu er paa 7 de aar gl. for ham er til 
wærge anordnet, efter som hans faders halfbroder, Herrets Capit: Jørgen Pedersen boende  paa Broe 
gaard i Olsker sogn, hafver en deel witløftigheder, særdeelis sine 2de kul første børns møderne arfve 
under hender at svare til, og denne S: Mands eldste søn Niels Nielsen Prætenderer imod, som af 
de vedkommende formeeins det berørte S: Mands Søn, Samsing Nielsen skulle vorde til kiendte 
efter sin moders død, adgangen i denne formelte 4de gaard i Olsker sogn, og denne S: Mands 
halfbroder Capit: Jørgen Pedersen sønner Niels og Hans Jørgensen er, som ved registeringen var 
ofver værende paa børnens weigne, ere af saadan tilstand, nemlig, at Niels Jørgensen er under det 
Æevorbene Constable Compagnie for under Constabel, at ej kand antage noged  værgemaal derfor 
at hand ej wiss poster forventendis, og Hans Jørgensen med andre wærgemaaler er besværged, at 
hand ikun nu yder meere kand paabyrdis, saa at ingen anden der til kunde formaais som vederheftig 
til wærgemaaled kunde svare, end Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydskier sogn, som sig ded 
goedvillig og saa patog, og der  til nu er anordnet, daatteren Bendte Nielsdaatter paa 9 aar gl. for 
hende blef og ved forskrefne omstendigheder, nu til wærge anordned Enkens broder Samsing 
Samsingsen boende i Aakier sogn, som og tilligemed bemælte Hans Svendsen var her tilstæde, item 
og denne S: Mands eldste søn be sergiant, Niels Nielsen, som hand med sin for ham afdøde hustru 
aufled haver som saaleedis er denne Sahl: Mands arfvinger, foruden det Enken efter denne sin mand 
er frugtsommelig med. Som nu for faris, hvor til denne S: Mands eldste søn Niels Nielsen en 
broderlaad haver samtøked at afsættis, hvor med Enken, og de dette skifte vedkommende nu vare 
tilfreds, og derom her efter ved laadenis deeling, og slutning videre formældis, saa var herved 
tilstede, og over værende formælte rettens betienter, og wurderingsmand, og saa som mælt er videre 
forretted med dette skifte efterskrefne, nemlig: Laurs Monsen af Rydskier sogn frem kom her paa 
Sterfboet, og angaf, at som hand ved hans Kongl: May: høyest retterdom, tillige med 2de andre 
mænd, som var hans søn Mons Laursen, og Peder Christensen udi en sag nogen krak angaaende, 
som berørte høyesterettes dom allernaadigste indeholler, er blefven tilkiendt, hver at betale 25 Sld., 
omkaastning,  
Saa nu angaf Laurs Monsen sin egen anpart at have betalt til denne S: Mand saaleedis nemlig, med 
en sort blised Hest, Accorderet for 10 Sld., Item 24 allen hvid fifskaftes á 1 mrk. 8 skl er 9 Sld., og 
resten 6 Sld., haver Laurs Monsen betalt til Anders Jørgensen Snedker i Rønne, som imod 
arbiedsløn for S: Niels Nielsen den ældre, af Laurs Monsen de sidste 6 Sld., opbaared haver, og om 
hesten , sampt fifskaftes beraabte sig paa at vilde bevise, de 6 Sld., af   beviste Lars Monsen med 
afgangne Anders Jørgensens Snedkers Enke, som nu var her tilstæde, og det vedstoed, og er hun 
siden hendis mand døde kommen i egteskab med Mikel Olsen i Wang: denne S: Mands søn Niels 
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Nielsen vedstoed at her i boet til hans S: Fader var indkommen omrørte Sort blised Hest, og it støke 
fifskaft, men hvad pris derpaa var viste hand ike, og Enken var de 6 Sld., betalning til omrørte 
Snedker, og stendig, hvilked saaleedis de vedkommende for rigtigheds skyld, efter Laurs Monsens 
begiering er her indført, videre anføris til dette Sterfboes middel som ey ved forhen nefnte 
registering og wurdering er observeret, 2 tønder strøe Rug, som er saaed forhen i afvigte fisked 
herved gaarden, tønden er sat for 10 mrk., er 5 Sld., nok 2 ege træ befindis udi skoven, som siden 
registeringen er hugged blefven, liggende i Skoven ved stallen, er sat støket for 2 mrk., er 1 Sld., 
nok er befunden 4 Faar støket sat for 3 mrk er 43 Sld., og en wehr for 2 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., :7: 
Saa blef nu af skiftefor, at de ike viste meere, end angifvet er og forskrefvetwalteren giort 
spørgsmaall, till alle forskrefne vedkommende, om de hafde meere till dette boes middel at angifve. 
Hvor till de svarede staar.  
Hvorfor boets middel, nu blef sammen reignet, som opdrager till  
penge 482 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Dernest blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner, Og der till giort udleg som 
her efter følger. 
Capitain Do Armes Hans Gødich boende i Nøker sogn som denne 4 gaard i Olsker sogn, er 
assigneret for sin tieneste, fordred som rested for det aar 1699. penge 12 skl., for anno 1700 rester 
en 1/5 deel tønde biug, tønden 9 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 13 skl., 2 skepper haure af gl. maall á 13 skl er 
1 mrk. 10 skl., bogclarrings og ægte penge, andrager penge 11 Sld. 2 mrk. 12 skl., for liig beslaget, 
godsagt hos Laurids Espersen i Rønne, at betale till hammen penge 2 Sld. 2 mrk., for blik plader 
der till og negliker hos Anders Jacobsen i Rønne at betale penge 3 mrk. 8 skl., nok fordred Hans 
Gødik for 2/5 tønde laandt biug á 2 mrk er 1 Sld., for summen som er 19 Sld. 1 mrk. 7 skl., er 
udlagt, en ung røe stiernet Koe for 6 Sld., en røe bliset Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., it sort hielmet 
studnød for 9 mrk., it røe grimmed studnød for 2 Sld. 1 mrk., it asketræ nordvest fra gaarden for 2 
mrk., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 unge Gies for 1 mrk. 8 skl., till ofvers 1 skl., :/: 
Jørgen Giødik i Nylaursker sogn fordred laandte penge 12 Sld., udlagt it sort braaged og stiernet 
studnød for 5 Sld., it sort brun studnød for 5 Sld., en tønde rugmeel i Krubhuuset for 4 Sld.,:/: 
Christen Rasmusen i Rydsker sogn, for en eng af tyve eller af nogle fordred 2 mrk., udlagt udfor 
gaarden, 2 enkle stolpetræ á 1 mrk er 2 mrk., :/: 
Capitain Anders Laursen i Allinge fordred for it støke jern, penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt 4 stolpetræ 
udfor gaarden med 2 stolper i hver træ á 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Berrild Hansen i Rydsker sogn, fordred laandte penge 2 Sld. 8 skl., udlagt, en sleede med sleekar og 
jern vidier og dret for 2 Sld., it drøfte trug for 8 skl., :/: 
Mads Madsen i rydsker sogn, fordred for høste arbied 1 mrk. 12 skl., udlagt en dyrhaaret gvigekalf 
for 2 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Peder Hansen Serboe og Daniel Hansen i Wang, fordred for fresk sild, som denne Sahl: Mand 
hafver bekommet, som opdrager 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., her for er giort indførsel i biuget for 5 Sld. 2 
mrk. 14 skl., :/: 
Mikel Ollufsen i wang, ved sin hustru fordred for sild penge it svin af de som stod paa sti for 3 mrk.,  
Niels Mikelsen paa sin hustruis weigne af Rydsker sogn, fordred tieneste løn for ungefehr tolf aar 
siden penge 3 Sld., Enken med sin laugwærge denne fordring gandske benegtet, og ey will stede 
udleg, er derfor afvist her fra til low og ret. :/: 
Niels Cortsen fra Wang  fordred som rester paa en Koe, som denne Sahl: Mand hafver kiøbt af 
hammen, som er penge 2 Sld. 8 skl., udlagt it hvid manket qvigenød for 9 mrk., til ofvers 8 skl., til 
Knud Mikelsen.:/: 
Jacob Morttensen fordred tieneste løn for it hofvet tag penge 3 mrk., udlagt en sort braaget kraag 
røgget qviekalf  for 2 mrk., 2 straabonds tønder paa stueloftet for 1 mrk., :/: 
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Jens Wefsten af Olsker sogn fordred laandte penge 4 mrk. 8 skl., for en reyse til til Aaker sogn med 
sin egen Hest paa Sterfboets weigne 4 mrk., er 2 Sld. 8 skl., udlagt, en løs benk paa loftet med 
skammel er sat for 2 Sld., en krak øpse for 8 skl., :/: 
Ellene Pedersdaatter fordred tienesteløn, som rester for it wadmels snørlif 1 mrk. 8 skl., og en lin 
hufve, og it tørklede 1 mrk. 8 skl., andragende for penge 3 mrk., udlagt it bruegarns lagen paa loftet 
i wester seng for 6 mrk., til ofvers 3 mrk., :/: 
Hans Jørgensen i Olsker sogn fordred paa Peder Bendt weigne af Clemmedsker sogn, laandte 
penge 1 Sld., udlagt en sleede med dret og jern vidier er sat for 4 mrk., :/: 
Anna Hansdaatter af Wang fordred laandte penge 5 mrk., for tobak 2 mrk. 4 skl., er penge 1 Sld. 3 
mrk. 4 skl., udlagt en sort studklf med en hvid plet paa lænden for 7 mrk., ved Mads Mads udlæg 4 
skl., :/:   
Hans Jensen paa 17 gaard i Rydsker sogn fordred for en skeppe Rug, lofvet af denne Sahl: Mand 
till erstatning, imod dend skade denne Sahl: Mands svin, paa hans Rug sæd giort hafver ansat for 
penge 2 mrk., udlagt it egetræ, liggende udi nørre skouf for 2 mrk., :/: 
Wefst Pedersen i Olsker sogn fordred for 2 bord breeder 4 mrk., for it Øllfad som blef laandt, og 
siden i støker gaaen her i boen 3 mrk., for en ny smør tønde 2 mrk., penge 1 mrk. 8 skl., nok laandte 
penge 1 mrk., for 3 potter tiære 12 skl., nok for en deel 1 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., for de 
3 Sld. 1 mrk. 12 skl., hvorfor er udlagt en røe hielmet Qviekalf med en røed plet paa næsen for 2 
Sld., it Faar for 3 mrk., it asketræ sydøst fra gaarden 2 mrk., it salte kar i kielderen for 1 mrk., til 
ofvers 4 skl., :/: 
Hans Jørgensen i Olsker sogn fordret for 2½ tønde land haufre jord leye penge 2 mrk. 8 skl., udlagt 
it bialketræ sydwest fra garden, er sat for 3 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Mouns Henriksen fordret arbiedsløn for tærskning 1 mrk., og 2 dags refsning 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 
udlagt it egetræ i Nørreskov for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn fordret efter én af denne S: Mand till ham udgifne 
Obligation, datteret dend 16 marty Anno 1693, og læst inden nørre herritsting dend 17 marty Aa. 
1693. indholdende at denne Sahl: Mand er skyldig till bemelte Hans Svendsen 27 Sld., derpaa er af 
hofvet summen betaldt, dend 5de November 98. fiorten Sld., rester igien af hofvet Summa og rentte 
till dato 16 Sld. 1 mrk. 4 skl., videre fordred Hans Svendsen for en liigkiste at lade giøre, till it Sahl: 
Mands barn 3 mrk., for 2 Ølkar 5 mrk., for en nye Øltønde 2 mrk., nok laandte penge 1 mrk. 8 skl., 
er saa forskrefne fordring in Allis penge 19 Sld. 12 skl., udlagt, en slet rød Koe brun om munden, er 
sat for 6 Sld., en anden slet røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en nye arbieds wogn med jern paa foruden 
stier er sat for 6 Sld., en slet sort studkalf for 1 Sld. 3 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Welb: Hr: Landsdommer Mathias Rasch fordred som ham paa skiftet, efter afgangne Karen Sahl: 
Willum Clausens i Rønne, er udlagt penge 10 Sld. 3 mrk., indførdt i brøger kedelen for 10 Sld. 3 
mrk., :/:   
Peder Rosmand i Rønne fordred for oppebaarene wahr, efter hans regenskabbs bogs indhold og 
efter hans sedels formelding penge 1 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt, it slet sort studnød for 7 mrk., til 
ofvers 2 skl., till Peder Dideriksen,:/: 
Hans Svendsen Wester i sognet, nemlig rydsker sogn, fordret for en ast, denne Sahl: Mand som till 
rentte, af én deel landte og igien betalte penge till Hans Svendsen har udlofvet, saa god som penge 1 
Sld., udlagt en ast i Nørreskov liggende er taxeret for penge 3 mrk., en liden ahh nordvest fra 
gaarden for 1 mrk., :/: 
Mester Simon Holst Barberer fordrer for laandte penge 2 mrk. 8 skl., og tobak for 4 skl., er 2 mrk. 
12 skl., it bielke træ ved gaarden for 1 mrk. 12 skl., af it eegetræ i nørreskouf er sat for 1 mrk. 8 skl., 
till ofvers 8 skl., :/: 
Niels Frost i Rønne fordred som rester paa brøgger, som vedgikes penge 1 mrk. 4 skl., udlagt ud for 
Gaarden it støke løsholte træ for 12 skl., ved Mester Simons udleeg 8 skl., ellers fordred Niels Frost, 
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som hans seddel formeldis, for it nød anker, som hand opskrifver for 3 mrk., Hvilken fordring 
Enken med sin laug wærge benektet, og derfor till bevis, er henvist at søgis ved low og ret. :/: 
Gierdt Jacobsen Farfver boende i Rønne, fordred efter sin forteignelse som rester till ham,for 2 
fieringer smør for 10 Sld., og for it par stude for 6 Sld., afkorttet, er saa Sterfboet till ham skyldig 
penge 16 Sld. 3 skl., udlagt 12 tønder haufre á 2 mrk. 8 skl er 7 Sld. 2 mrk., en brun Koe for 6 Sld., 
it sort hielmet qvigenød for 2 Sld. 1 mrk., it eegetræ i Nørres skouf for 1 mrk. 12 skl., till ofvers 9 
skl., :/:   
Kirstine Sahl: Jørgen Svarfvers boende i Rønne, fordred for nogle leer kar 1 mrk. 8 skl., og andet 
vare 1 mrk. 4 skl., er penge 2 mrk. 12 skl.,  udlagt ved Ellene Pedersdaatters udleeg at hafve af it 
bruegarns lagen disse 2 mrk. 12 skl., :/: 
Knud Mikelsen i Sandvig fordred for en half skeppe homle 1 mrk., en barkberg for 4 skl., for it læs 
brænde som staar her fra at hendte till rest 1 mrk., er 2 mrk. 4 skl., udlagt it bielketræ ved gaarden 1 
mrk. 12 skl., hos Niels Kortsen 8 skl., :/: 
Peder Dideriksen i Rydsker sogn fordret for 2 dagis mening 20 skilling og for tobak 10 skilling for 
disse 1 mrk.,  14 skl., udlagt, it bielketræ ved gaarden 1 mrk. 12 skl., ved Peder Rosmands udleg de 
2 skl., :/: 
Christian Henriksen i Allinge fordred som vedgikes 1 mrk. 8 skl., udlagt it bielketræ ved gaarden 
for 1 mrk. 12 skl., til ofvers 4 skl.,  
Peder Ofversen i Sandvig, fordred for denne Sahl: Mands Testamente at skrifve, med begrafvelse 
boefve tilsammen der for 2 mrk. 8 skl., udlagt, en lesnet agedynne paa loftet for penge 2 mrk. 8 skl.,  
Capitain Morten Bone boende i Hasle, mødte her paa Sterfboet, og fremlagde it pandtebref udgifvet 
af denne Sahl: Mand Niels Nielsen till Mortten Bone, datterit den 19 December Aa. 1690. og af 
Sahl: Niels Nielsen, inden Nørre Herrids ting vedstaaet, berørte dag anno og dato hvor udi, 
formeldes, at denne Sahl: Mand hafver laandt, af bemelte Capitain Maarten Bohne 140 Sld., 
Capitall og for summen forsikret udi denne 4. gaard udi Olsker sogn, med videre brefves indhold, 
Hvor for  Mortten Bone efter pandtebrefves kraft, endnu her efter, ved sit pandt dend 4 gaard i 
Olsker sogn forblifver, indtil hand der af med reede penge, Skadesløs vorder afbetaldt, af de som 
vedkommer; Rentten angaaende, da efter obligations indhold, angaar dend fra 11 december 1690. 
og efter og skriften findis rentten at werre betalt, till 11 december 1699. rester af rentten till dend 11 
december 1700. It aars rentte, som af Capitalen efter én Procento er penge 7 Sld., Hvad dend tiid 
angaar, fra dend berørte 11 december 1700. til dato betaler Enken, tillige med bemelte 4de gaards 
anden afgift, som auflingen dyrker i det aar 1701. foruden forskrefne rentte fordred Morten Bohne 
bog gield penge 1 Sld. 2 mrk. 4 skl., Er saa hans fordring in allis 8 Sld. 2 mrk. 4 skl., for de 8 Sld. 2 
mrk. 4 skl., er udlagt, en sort grimmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort grimmet Qvie med en hivdt 
plet paa manken for 4 Sld., it skiølp for 4 skl., :/: 
Mette Hansdaatter tienestepige, fordred laandte penge 6 mrk. 11 skl., nok for lærret till it tørklæde 
4 mrk. 8 skl., for it par sko 3 mrk., er 3 Sld. 2 mrk. 3 skl., her for er udlagt og giort indførsel udi 
fornefne taxeret Biug for 3 Sld. 2 mrl. 3 skl., :/: 
Tieneste drengen Olluf Andersen fordred for it par sko 3 mrk., udlagt en linnet underdynne i wester 
seng paa loftet, sat for penge 3 mrk., :/: 
Peder Pedersen fordred tienesteløn 7 mrk., udlagt en ruhl med jern tappe og skogle for 6 mrk., en 
gl. ploug med en jern vidier og strige, uden vidier behør for 1 mrk.,:/: 
Videre tilkommer tienestedrengen Olluf Andersen løn, fra nest afungde  Mikelsdag, og till nest 
paakommen Paaske efter accordering penge 4 Sld., udlagt, og her for er giort indførsel, i fornefne 
Taxerede Biug for penge 4 Sld.,:/: 
Item tilkommer tieneste pigen Mette Hansdaatter iligemaade tienesteløn til nest kommende Paaske 
4 Sld., udlagt og giort indførsel i forde Taxerede Biug for penge 4 Sld., :/: 
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Denne Sahl: Mands Søn Niels Nielsen fordret nu her paa Sterfboet, helften af hvis denne Sahl: 
Mand hans fader, opbaared hafver, af hvis omkostning, som hans Sahl: fader og ham, efter hans 
Kongl: May: Høyeste rettis allenaadigste Dom, till og hans Sahl: Fader indeholder af 
Deeleqventerne skall betalis, og som opbaared er, af denne Salig mand, af Lare Mounsen i Rydsker 
sogn, 25 Sld., og af Per Christens andeel paa skiftet, efter Niels Albretsens Sahl: hustru i Rydsker 
sogn, skall verre annammet efter angifvelse, hans hustruis arfvepart 13 Sld., er tilsammen 38 Sld., 
deraf prætenderer sønnen Niels Nielsen dend halfve part som er 19 Sld., :/: 
Her om blef parterne saa foreenet at Niels Nielsen her for will verre fornøyet og tilfreds med naar 
hand bekommer udlæg her af boet for penge 10 Sld., resten efterlod Niels Nielsen fællets arfvinger 
till beste, hvor for saa anføris efterskrefne foreening, de Niels Nielsen Concenterede penge 10 Sld., 
udlagt en røe bliset gillet Foele er sat for 11 Sld., her af til ofvers 4 mrk.,:/:  
Enkens laugwærge Wefst Pedersen paastoed og begieret, imod denne Sahl: Mands udfart, eller 
begrafvelsis bekaastning 73 Sld., derfor blef Enken af de vedkommende bevilget, som og af skifte 
forwalteren forgot befindis, udleg Enken at nyde for penge 50 Sld., og ej videre wilde stæde udlæg 
for, udlagt en brun gillet Hest for 10 Sld., en soed blised Hest for 12 Sld. En røe braaget Koe for 5 
Sld. 2 mrk., en røe stiernet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmet hvid manket Koe for 5 Sld. 2 mrk., 
en blaae hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en liden brun slunøret for 5 Sld., en wogn uden stier for 2 
Sld., :/: 
Widere blef Enken bevilget og samtøket af de vedkommende, som og af skifteforwalteren for billigt 
er agtedis, at Enken imod dend opforstring, skolegang og hvis videre de levende føede børn, saa vel 
som det endnu wenttendis barn, fornøden kand hafve till nødtørft, hvor for Enken imodtager, og paa 
børnen anwende udlæg for penge 30 Sld., udlagt 2 tønder ertter paa stueloftet á 2 skl. 2 mrk er 5 
Sld., 4 tønder Rugmeell i Krubhuuset for 4 Sld., tønden er 16 Sld., en tønde salt sæd for 5 Sld., en 
røe braaget Qvie for 4 Sld., 
Kirkewergen Anders Laursen i Olsker sogn, fordret kloke penge 2 mrk., af it Røe herrit Qvienød 
disse 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage, med dette skifte bevilget af de vedkommende 7 Sld., udlagt, som 
her efter følger. Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning her paa Sterfboet at forfatte 
dette skiftebref at skrifve og till bogs føre, sampt de vedkommende efter retning at med deele deraf, 
sampt slet papir till skiftes fornødenhed, derfor penge 18 Sld., udlagt for disse 25 Sld., en 
brendevins pande med hat og pibber, er vegtig 3 lispund á pundet 1 mrk. 8 skl., er 18 Sld., 10 Faar á 
3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk., Stemplet papir till dette skiftebref for 6 mrk., udlagt af it 
Faar fornefne 2 mrk., 4er spæde Qvigekalfve for 4 mrk., Wurderings mændene for deris umage hver 
bevilget 6 mrk., er 3 Sld., Anders Laursen tillagt, it røe herrit Qvigenød for 2 Sld., till ofvers 
fornefne 2 mrk., Mortten Dideriksen tillagt en slet røed studkalf for 5 mrk., en huusstie for 1 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner till  
penge 252 Sld. 3 mrk. 13 skl., :/: 
Efter skifteforwalterens anfordring, var ej meere Creditorer, som sig angaf med viidere Gields 
fordringer eller Prætensioner, end foran findes Indført ike heller vidste Enken med sin laug wærge 
meere Gield eller Prætensioner at angifve hvor fore saa denne forretning saavidt, efter som dagen er 
forløben, her ved till bekreftelse under voris hænder er sluttet, at forretningen igien i morgen videre 
kand foretagis, skiftesteden Ut Supra. Hans Jensen.     Henrik Brugman. Hans Bødik.
 Niels Nielsen. Hans Svendsen.  Samsing Buk. 
 Anders A;L:S: Larsen.             Morten M:D:S: Dideriksen. 
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Anna 1701. Den 18 January, er berammett og holden Registering, og wurdering efter Peder 
Jensens Sahl: hustru Bohl Lauridsdaatter, som boede og døde I it Udhus, liggende paa dend 
48 Gaards grund,  Hans Maartensen beboer, beliggende i Clemmedsker sogn. Og det udi 
underskrefnis nerververrelse wurderet af Laurids Hansen i Biørnegaarden og Esper Espersen i 
Bemelte  Clemmedsker sogn. Og da er forfunden og passeret som følger,  
 
En sort Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en røed Hoppe for 5 Sld., en blak bliset Hoppe for 3 Sld. 2 mrk.,  it 
brun bliset Horsføll for 3 mrk., 
Qveg. 
En brun røgget Koe for 5 Sld., en røe røgget Koe er brændt paa begge hornene, med Peder Rosmans 
Qveg brende, nu sat for 5 Sld. 2 mrk., en røe braaget Koe, som og er stiernet, brændt paa det venstre 
horn med Jacob Peders skrædders brænde af Rønne. Er nu sat for 4 Sld. 2 mrk., endnu en røe 
skioldet Koe er sat for 4 Sld., en røe hielmet Qvigekalf for 3 mrk., en røe hielmet Qvigekalf for 1 
mrk. 8 skl.,  
Faar. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 gimmer fior Lam og it Wehr Lam á 2 mrk er 1 Sld. 2 
mrk.,  
Svin. En sort gl. Soe for 3 mrk., en brun beltet Soegris for 12 skl., 
Gies. En gl. Gaas og en Gaasse for 2 mrk. 8 skl., en ung Gaas for 12 skl.,  
 
En jern gryde kraag for 1 mrk., en gl. elle harer for 4 skl., en aske wef for 2 Sld., 4 gl. hiul, 2 gl. 
stier og it gl. wogn ree for 1 Sld. 1 mrk., en haand qvern med it gl. huus for 1 Sld., it gl. madskab 
uden laas for 1 mrk., it gl. wraaeskab af eeg med en laas for 1 Sld., en gl. fyre kiste med laas for 3 
mrk., en gl. tønde for 4 skl., en slump haure i it stolperum, er sat for 3 tønder á 2 mrk. 4 skl er 1 Sld. 
2 mrk. 12 skl., it les Høe er sat for 1 Sld. 2 mrk., en gl. mæssing kædel for 8 skl., en lesnet 
agedynne med rannet underfoer vor sat for 4 mrk., it dito hiønde 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boets middel till penge 54 Sld. 4 skl.,  
Denne S: Qvindes broder Per Larsen i Westermarie sogn, paastod, at vilde hafve fremviist en 
kaabber kedel. Item it benkedynne waar, der imod denne Salig Qvindes efterlefvende Mand foregaf, 
at det er saaldt till Hans Morttensen eller ipandtsat og pengene har hand anvendt, i sin salige 
Qvindes svaghed, som hand videre vill forklare med beviis ved skifteholdet, videre efter anfordring 
viste partterne, ike at angifve, som Sterfboet kunde komme till beste. 
 
Dernest blef angifven denne Sahl: Qvindis Ifareklæder, som er efterskrefne nemlig, en gl. sort 
fifskaftes kiol for 3 mrk., it lefver brunt fifskaftes skiørt for 6 mrk., it sort fifskaftes skiørt for 5 
mrk., it blaat ullet og linnet skiørt for 3 mrk., nog var it gl. blaat florets ofverlif, som Per Jensen 
angaf at hafve gifvet Jørgen Pedersen i Clemmedsker sogn for sin bekostning og umage, ved denne 
Sahl: Qvindes begrafvelse, det at betale med, en sort fifskaftes kiol, som nu ike er tilstæde, men 
faderen will dend forskaffe till skifte, skall holdis, og saa var dend tilstede og blef sat for 2 Sld. 2 
mrk.,  Summa andrager forschrefne ifareklæder till penge 6 Sld. 3 mrk.,  
Som  videre denne Sahl: Qvindes efterlefvende søn skall tilleggis, Og der imod beholder faderen 
sine egne Ifareklæder, hvor med hand sagde at werre fornøyet. 
Efter anfordring, wiste faderen Peder Jensen, og denne Salig Qvindes broder bemelte Peder Larsen 
som paa bemelte sin søstersøns weigne war her tilstæde, ike at angifve, till dette Sterfboes middel, 
undtagen dend seng, som stod i stuen Peder Jensen hafde at ligge udi, som ham blef bevilget, 
hvorfor saa denne registering sluttes, efter som denne Sahl: Qvinde søm døde i forleeden onsdags 
som var dend 12 January  endnu ike er begrafven, men i morgen skall stædis till jorden at her efter 
da videre skifte kand bekommes at holdes, dette saa at verre tilganget og Passeret Testerer.  
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Henrik Brugman. Per P:L: Larsens eget skrefne navn.  
Peder Jen P:J:S: sens eget skrefne navn. Lars L:H: Hansens eget skrefne navn. 
EsperE:P:S:Persens eget skrefne navn. 
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Videre blef med denne forretning, Endnu i dag dend 20 January berørte aar 1701. 
Udi forskrefne vedkommendis nerværelse foretagen og passeret efterskrefne nemlig. 
Sønnen Samsing Nielsen blef af samptlig vedkommende bevilget og samtøket, foruden skifte at 
nyde, it brunt ugillet Hestføl, er sat og taxeret forhen i registeringen, og her nu till omdrag føris for 
penge 6 mrk., :/: 
Daatteren Bendte Nielsdaatter, er og foruden skifte bevilget og samtøket, at nyde og beholde en 
sort Qvigekalf som er graae om hofvedet, er forhen i registeringen, anført og her till omdrag føris 
for 7 mrk., :/: 
Videre angaf samptlige Sterfboes arfvinger, at reste her af boet till Sogne Præsten Hr: Magister 
Søfren Schade for 1700 aars tiende, én tønde og en femtedeel tønde Biug, ansat efter forhen indførte 
sætning, tilsammen 3 Sld., Item 2 tønder Haufre á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., er 4 Sld. 1 mrk., herfor er 
giort indførsel i forskrefne Taxerede Biug for penge 4 Sld. 1 mrk.,  
Herrits fougden Eskel Nielsen tilkommer for 1700. en skeppe Biug ansat for 2 mrk., indført i Biuget 
for penge 2 mrk., :/: 
Deignen Christen Holstebroe, tilkommer for 1700 en skeppe Biug ansat for 2 mrk., udlagt en hofvet 
pude stop paa loftet i wester seng for 1 mrk. 4 skl., it sille kar for 12 skl., :/: 
Anna Henriks for sin opvartning her i Sterfboet imedens denne Sahl: Mands liig laa inde og blef 
begrafven, med videre opvartning for hende denne Sahl: mand laae siug, derfor fordred 6 mrk., 
udlagt it bruegarns lagen i wæster seng paa loftet for 6 mrk., :/: 
Elisabeth Hansdaatter fordred igigemaade for sin opvartning her i Sterfboet, imedens denne 
Sahl: Mand laae siug og indedøde derfor 6 mrk., udlagt en wogn uden stier er sat for 6 mrk., :/: 
Skifteforwalterens tienere for sin opvartning ved Sterfboet, blef bevilget 2 mrk., udlagt, en ung 
Wehr er sat for 2 mrk.,:/: 
Saa blefver nu dette Sterfboets Gield og forskrefne anførte Prætensioner till penge 
264 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 218 Sld., 
Deraf tilkommer denne Sahl: Mands efterlefvende hustru, dend halfvepart som er 109 Sld., 
Den øfrige halfvepart deelis, efter samptlig her dette Sterfboe vedkommende arfvingers willie og 
samptyke, saaleedis, at eftersom Enken som her forhen findes indført, siger sig at verre 
frugtsommelig, efter bemelte sin Sahl: Mand, og enken med sin laugwærge, saavelsom denne Sahl: 
Mands eldste søn Niels Nielsen, og de denne Sahl: mands yngste børns nu tilordnede wærger, till 
det wendtendes barn bevilgede, og samtøket, at skal adsættis en broderlaad, hvorfor dend øfrige 
halfvepart deelis udi 3 broder, og én søsterlaader, er saa en broderlaad penge 31 Sld. 9 ¼ skl., og én 
systerlaad er penge 15 Sld. 2 mrk. 4 4/7 skl.,  
Saa er da først for Enkens anpart, udlagt for penge 109 Sld. Efterskrefne, af brøger keddelen er 
her till udlagt, foruden de fornefne 10 Sld. 3 mrk., rester som er 13 Sld. 1 mrk., en gl. kaaber kedel 
paa en span stoer vog 7 slaalpund á 12 skl er 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., 2 aar med bihl paa á 1 mrk. 4 skl., 
er 2 mrk. 8 skl., 6½ travfve lang halm á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., en gl. røe bliset Hest for 1 Sld. 
2 mrk., en gl. brun mær for 2 Sld., en sort braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en blak beltet Koe for 6 
Sld., it slet røt Qvigenød for 2 Sld. 3 mrk., it brunt braaget tyrnød for 2 Sld. 1 mrk., 3 Faar á 3 mrk 
er 2 Sld. 1 mrk., 2 tønder Rug som er saaed her ved gaarden i fisket, tønden er sat for 10 mrk., er 5 
Sld., en røed Soe for 1 Sld. 8 skl.,  2 hvide grise á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en hvid Ornegris for 1 
mrk. 4 skl., 3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 1 mrk., resten af biuget som er taxeret for 
penge 35 Sld., og her till der af udlagt 12 Sld. 3 mrk. 15 skl., 6 tønder haure á 2 mrk. 8 skl er 3 Sld. 
3 mrk., Høe i 2 stolperum er i nørrelade i wæster ende er sat for 6 Sld., Høe i wester lengde fire 
stolperum paa stenget á 9 mrk er 9 Sld., en ploug med behørig jern hiulbøsse løbere og ringe for 2 
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Sld., en wogn med stier, dret, hammel, tøm og halseeler for 6 Sld., 2 harrer medhaaer á 6 skl er 12 
skl., en slede med jern vidier og dræt for 1 Sld. 8 skl., 2 par Høestier á 1 mrk er 1 Sld.,m en 
mæssing kedel, vog 2 skaalpund 2 mrk., en spanne kaabber kedel, vog 9 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld. 
1 mrk., en haand qvern af jern med huus og seil for 2 Sld. 2 mrk., en mæssing kedel vog 1½ 
skaalpund á 1 mrk er 1 mrk. 8 skl., I Steersol, it ølkar paa 6 skepper for 2 mrk., it ølkar noget støre 
for 2 mrk. 8 skl., en fiering med en bon for 6 skl., en aske span for 6 skl., en gl. span for 3 skl., en 
ballig med 2 øren for 8 skl., nog en ballig for 1 mrk., en saae med 2 øren for 1 mrk. 4 skl., en kierne 
for 1 mrk., en skeppe hampefrøe for 2 mrk., en Høe wefvell af cabel, med it tver reeb for 2 mrk., en 
syes med bom og ringe for 2 mrk., Paa Herberg huusloftet, i wæster seng, en ullen ofverdynne med 
blaae renner for 3 Sld., 2 puder med nyt ind og ud vor og strik for 3 Sld., en linnen hofved pude 
stop for 1 mrk., it hofvet dynne vor for 1 mrk., en ølhalf tønde for 1 mrk. 4 skl., en kalke tønde for 1 
mrk., af en wæhr ved afsatte arfve till det wendtendis barn 11 skl., af it bruegarns lagen 4 skl., hos 
Wefst Pers udleg de 4 skl., hos Hans Jørgens udleg 4 Sld., ved Christian Henriks udlæg de 4 skl., 
en tønde linfrøe for 3 Sld., it deigne trug med trugstoel for 1 mrk. 8 skl., ved Giert Farfvers udlæg 
at hafve 9 skl., ved Hans Svends udlæg 2 skl.,:/: 
Sønnen Niels Nielsen tilkommer 31 Sld. 9 skl., og udlagt en sort stiernet studnød med en hvid plet 
paa lenden for 5 Sld., ved sit forige udlæg af foelen 1 Sld., en sort braaget gl. Hest for 2 Sld., en slet 
sort Koe for 5 Sld. 3 mrk., it røe hielmet og hvid manket studnød for 2 Sld. 1 mrk., 2 bielketræ ved 
gaarden á 1 mrk. 12 skl er 3 mrk. 8 skl., en deel smaat og stort klap holdt, er sat for 1 Sld., en seis 
med bom og ringe for 1 mrk., 3 kabel reeb for 2 mrk., en jern leer hake for 1 mrk., en breedbladet 
haand øpse for 2 mrk. 6 Askeplanker á 2 mrk er 3 Sld., en kistebenk paa loftet, med it laasfast rum 
udi for 3 Sld., it sengested paa kieldere loftet, i det øster hiørne, er sat for penge 2 Sld., en barket 
Tyrehuud er sat for 3 Sld., en lin brøde for 1 mrk., en øltønde for 1 mrk. 8 skl., en straabonds tønde 
i krobhuset for 8 skl., ved Hans Svends udleg 1 skl., :/: 
Dend anden denne Sahl: Mands søn Samsing Nielsen, som Hans Svendsen i Dynegaarden er 
wærge for, tilkommer for sin anpart som er 31 Sld. 9 skl., hvor for er udlagt, en ung dyr haaret Koe, 
er sat for penge 5 Sld. 2 mrk., it andet svin som er mindre, end det som stoed paa stie sat for 2 mrk., 
en røe Soegris for 1 mrk. 4 skl., ved gaarden 5 spartræ, i hvert træ 2 sparrer for 2 Sld., en seys med 
bom og ringe for 1 mrk., i øster seng paa loftet, en blaae rannet ullen ofverdynne for 5 mrk., en 
linnen hofvet pudestop for 1 mrk. 8 skl., en flamsk benkedynne 3½ allen lang for 4 mrk., 5 allumit 
skind á 6 skl er 1 mrk. 14 skl., en trengsel for 2 mrk., en lætte naur for 8 skl., it hug jern for 8 skl., 
en naur uden skaft for 8 skl., it gl. bufve sauf for 8 skl., nog it svine læder og noget solle læder for 3 
mrk., en jern tang for 4 mrk., en lin brøde for 1 mrk., en jern kakelofven med skruer og behør i 
stuen er taxeret for penge 14 Sld., en barket Koe huud for 2 Sld. 2 mrk., til ofvers 1 skl., :/: 
Daatteren Bendte Nielsdaatter som Samsing Buk hendis Moderbroder boende i Aaker sogn, er 
wærge for tilkommer paa sin anpart 15 Sld. 2 mrk. 4 skl., der for er udlagt , en ung sort brun Koe 
for 5 Sld., it sort stiernet studnød for 5 Sld., en lin brøde for 1 mrk., nogle jern wahre paa en 
karmfadding for 2 mrk., en reke wagle for 1 mrk., it fyrre bord med en kaarsfoed i stuen for 1 Sld. 2 
mrk., 3 blaargarns lagen á 2 mrk er 6 mrk., en syed benkedynne for bordenden med gl. skind under 
3 allen lang for 5 mrk., en jern spade for 1 mrk., ved Hans Jørgens udlæg at hafve 4 skl., :/: 
Till dend arfving, som Enken efter bemelte sin Sahl: Mand er frugtsommelig med, og vendtes, er 
efter forhen indførtte meening arfvingernis willie og samtøke og begiær, afsat en broderlaad, som er 
udreignet att andrager till penge 31 Sld. 9 skl., og er der till udlagt efterskrefne løsøre, nemlig, it 
sort ugilled Hestføll, som er føed i indeværende aar, er sat for penge 1 Sld., en blak belted studkalf 
for 1 Sld. 3 mrk., en sort beltet Qviekalf for 3 mrk., 2 Ornegrise á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., en 
laasfast førrekiste paa loftet for 1 Sld. 2 mrk., en jern drage kraag for 1 mrk., en bonne knif for 4 
skl., en stolpe naur for 1 mrk., 10 allumit skind á 6 skl er 3 mrk 12 skl., en jern leer hake for 1 mrk., 
en stokøpse for 2 mrk., 6 skaalpund hampebrue á 12 skl er 1 Sld. 8 skl., 6 skaalpund lin brue á 14 
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skl er 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., I Steerhuuset cammerit, en straabonds tønde for 8 skl., en huud som 
ligger i kalke tønden for 3 mrk. 8 skl., 20 sybøtter støket 4 skl er 5 mrk., i Krobhuset i nordveste 
hiørne, en ofverdynne, it blaargarns lagen og en gl. hofvetpude tilsammen sat for 2 Sld., i dend seng 
bag ved Krubhus dørren, en linnen ofverdynne it blaargarns lagen, og en linnen underdynne, er sat 
tilsammen for 4 Sld. I Krubhuset en tom halftønde for 8 Sld., en kierne for 1 mrk. 8 skl., en tøm 
smør fiering for 1 mrk., en gl. fyrrekiste uden laas og hengsler for 1 mrk., it askebord med en aaben 
foed i stuen for 3 Sld., en bagstoel med træ sæde og sælskind paa røket for 2 mrk., en anden gl. træ 
bagstoel for 1 mrk., en gl. benkedynne, som er læsnet i stuen under winduen 3 alen lang er sat for 2 
mrk., en gl. lesnet benkedynne paa samme benk, fire allen lang for 3 mrk., en syed agedynne med 
skind under for 2 mrk., en dreyels borddug 3 allen dobbelt lang for 1 Sld., 2 eege træ vedstælen, 
som inden registeringen, er hugget á 2 mrk er 1 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., en wæhr for 2 mrk., 
til ofvers 11 Sld., :/: 
Till denne sidste andel, som dend uføede arfving er adsat, at hafve opsiun og varetegt, blef Enkens 
Laugwærge Wefst Pedersen, nu anordnet, at hand her om videre naar arfving føed worder, ved at 
giøre underretning, at da en wærge derfor kand anrdnes, samme at forestaae efter lowen, der ved det 
saa lenge beroer. 
Denne Sahl: Mands Eldste søn Niels Nielsen paa Bræsens gaarden i Olsker sogn, endnu som 
tilfore paastoed, efter forhen indførtte hans meening, at saasom hans Sahl: Moder Marte 
Rasmusdaatter, arfvede denne omrørtte 4de gaard Qvit og fri, efter sin Sahl: Broder Hans 
Rasmusen, og derfor formente hand nærmeste, at være dend, at indfri, saavell fra pandt hafveren 
som hans stifmoder og med arfvinger, og tilbød alle samme gaard vedkommende nu her paa 
Sterfboet med at indgaae, en venlig foreening for videre bekostning derved at spare, og der som det 
ike skee kand will Niels Nielsen hafve Samfrænder kiendelse og taxt med udreigning paa berørte 
4 gaard I det øfrige forvendtet skifteforwalterens kiendelse, paa forskrefne hans paastand Enken 
med sin laugwærge Wefst Pedersen her till svarede, og formente at Enken efter lowens indhold, er 
nærmeste at indløse, hvis anpartter, hendis med arfvinger kand tilkomme, udi for omrørte 4de gaard 
og sædet efter lovens fembte bogs 2. capitel indhold at beholde sin lifs tiid; 
Denne Sahl: Mands nu lefvende yngste søn Samling Nielsens wærge Hans Svendsen i 
Dyngegaarden paa sin myndlings weigne nu pastoed og formente at bemelte hans myndling, skall 
nærmeste berettiget, naar hand der till væderhæftig befindis, at hafve adgangen at udløse alle 
vedkommende, af denne 4de gaard i Olsker sogn. ved disse forskrefne partternis paastand, 
Resoloerede skifteforwalteren saaleedis, at efter som de ike nu , om forskrefne 4de gaard self 
indbiurdis kand foreenis og ingen taxt der paa nu forfindis Remitteret skifteforwalteren saadan deris 
forhen indførte Prætensioner, till Samfrenders taxt og endelig kiendelse. 
Hvad Enkens fornefne tvende børns løsøre angaar, Da for holdis dermed efter loven. 
Till det sidste blef Enken og de forskrefne vedkommende af skifteforwalteren endnu tilspurdt, om 
de hafde meere till dette Sterfboes middel at angifve, eller videre fordrende Gield. Hvor till de 
svarede, ey videre at være, og derfor dette skifte der ved er sluttet. Hvilket at som foran findes 
inffdført, udi denne Sahl: Mands halfbroder Capitain Jørgen Pedersen, saa vel som hans søn Hans 
Jørgensens nervelse som møtte her paa Sterfboet, og tilsaae, at alting paa det retteste kunde worde 
anført, saa vel som og udi under skrefvenis nerverrelse, saa at være tilganget og passeret, som 
forskrefvet staar, des till widnis biurd under vore hender. Actum Schiftesteden  
d. 21 January 1701. 
Paa Høyedle og Welbaarne Herr Oberster Commendant og Amptmands weigne, 
Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Niels Nielsen.   Jørgen Pedersen. Wefst Pedersen. 
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Hans Giødik. Hans Svendsen. Samsing Buk.     Hans Jørgensen. 
Als Anders Laursen.  Mortten M:D:S: Dideriksen.  
 
Denne Sahl: Mands Ifareklæder angaaende som foran Specialiter findes anførdt, da erre de nu 
deelte imellem forskrefne denne Sahl: Mands med sin nu efterlefvende hustru auflede en søn og eb 
daatter, saa og det wenttendis barn, som er bevelget og Samtøket at nyde en broderlaad, efter som 
dend Sahl: Mands første og eldste søn Niels Nielsen sin anpart deraf, nu till dem afstoed, og der 
for er dend Summa som opdrager till penge 6 Sld. 3 mrk.,  Som foran her udi indført er, hvor af 
dend nu lefvense Søn Samsing Nielsen tilkommer 10 mrk. 12 4/5 skl., og det Wenttendis barn 
ligesaa en broderlaad, som og er 10 mrk. 12 4/5 skl., Item daatteren Bendte Nielsdaatter 
tilkommer 5 mrk. 6 2/5 skl.,  
Saa er Samsing Nielsen nu tillagt en sort wadmels kioll me blaat ullen og linnen underfoer for 2 
Sld., en graae wadmels kioll for 1 Sld., deraf till ofvers 1 mrk. 3 1/5 skl., :/: 
Det wenttendis barns laad, efter forhen indførtte meening for 10 mrk. 12 4/5 skl., des andeel er 
udlagt, en røed wadmels foer skiorte med tin knapper udi og lærret under er sat for 6 mrk., en sort 
hat med bon paa og føeder inden udi for 4 mrk., hos broderen Samsings laad 12 4/5 skl., :/: 
Daatteren Bendte Nielsdaatter for sin anpart 5 mrk. 6 2/5 skl., udlagt en graae wadmels kioll for 
5 mrk., hos broderen Samsings laad at hafve 6 2/5 skl., :/: 
Dette saa at werre Passeret, og Samtøket i voris nerværrelse till vidnisbiurd under vore henders 
Paaskrift. Actum Skiftesteden Ut Supra. Hans Jensen.   Henrik Brugman. 
Niels Nielsen.       Hans Svendsen           Wefst Pedersen.             Samsing Buk.  
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Anno 1701. den 31 January er efter lovlig giorde Tillysning Holden efter forre 
gaaende Registering og Wurdering dend 18 January nest afvigt, Skifte og Liqvidation, efter bemelte 
Peder Jensens Sahl: Hustru Bohl Lauridsdaatter, som boede og døde paa berørte 48 gaards 
grund i Clemmedsker sogn, Og det imellem berørte Salige Qvindes efter lefvende Mand bemelte 
Peder Jensen paa eene side, og paa dend anden side deris sammen auflede liden  
 
søn ved navn Hans Persen paa 5 aar gl. for ham er faderen Peder Jensen self wærge, og forrelagt 
denne Sahl: Qvindes broder Peder Larsen i Westermarie sogn. som ved bemelte registering har 
werret ofver værende, at være tilsiyns wærge, 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, tillige med berørte wurderings mænd Lars Hansen i Biørnegaarden og Esper 
Persen  i bemelte Clemmedsker sogn.  Hvor da er wiidere forefunden og Passerit som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Olluf Jensen Aalborg sogne præst i Clemmedsker sogn fordrer 1 mrk., udlagt af en røed Hoppe at 
hafve 1 mrk., :/: 
Kloke ringens penge till Clemmeds kirke fordred wærgen Peder Hansen paa Tynnekulle 1 mrk., og 
stoelestads penge for 1700 er 1 mrk. 8 skl., udlagt af en rød Hoppe at hafve 1 mrk. 8 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordrer, som Peder Jensen vedgik 6 Sld., udlagt fornefne røe røgget Koe 
som tilfon, er brendt paa hornen og er satt for 5 Sld. 2 mrk.,  af en røe Hoppe de 2 mrk., :/: 
Willum Jacobsen i Rønne, har her i boet at fordrer, som Peder Jensen angaf for en seis penge 4 
mrk., udlagt 2 gimmer fior Lam á 2 mrk er 4 mrk., :/: 
Jacob Pedersen Skrædder i Rønne fordret som vedgikes penge 5 Sld. 8 skl., udlagt en røe braaget 
Koe som tilfore er brendt paa hornen for 4 Sld. 2 mrk., en wehr for 2 mrk., en mæssing kedel for 8 
skl., :/:   
 Jørgen Hansen i Røe sogn fordred for en dags meyning penfe 10 skl., udlagt en ung gaas er sat for 
penge 12 skl., till ofvers 2 skl.,  
Befindes at denne Mand Peder Jensen er wærge for sin syster Anna Jensdaatter, efter det 
skiftebrefs udviisning Passeret det aar 1700. at tilkomme efter hendis Fader Sahl: Peder Jensen i 
Westermarie sogn og Moder i alt penge 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt en aske wef, er sat for penge 2 
Sld., en fyrre kiste laasfast for 3 mrk., hos Jørgen Hans udleg 2 skl., :/: 
Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsid bekostning, blef denne hendis efter lefvende 
mand Peder Jensen bevilget udleg her af boet, som er penge 17 Sld., og der for udlagt, en sort 
Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en blak bliset Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en røe skiøldet Koe for 4 Sld., en 
røe hielmet Qvigekalf for 3 mrk., en dito for 1 mrk. 8 skl., 3 Faar á 3 mrk., er 2 Sld. 1 mrk., en sort 
gl. Soe for 3 mrk., till ofvers 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage og reysen bevilget 4 mrk., udlagt af en røed Hoppe 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte skiftebrefvet at skrifve 
og till bogs føre med reysen og videre bevilget 2 Sld. 1 mrk., udlagt af en rød Hoppe at hafve 5 mrk. 
8 skl., 2 gl. Gies for 2 mrk. 8 skl., ved udfarten de 8 skl., en brun beltet Soegris for 12 skl., till 
ofvers 4 skl., :/: 
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af en røed Hoppe 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk 8 skl er 3 mrk., udlagt af en røe Hoppe at 
hafve 3 mrk., :/: 
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Anna Lauridsdaatter fordred for lærret penge 2 mrk., udlagt it lesned hiønde med rannet under foer 
for 2 mrk., :/: 
Summa andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge 37 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 16 Sld. 8 skl.,  
Deraf faderen tilkommer dend halfvepart som er penge 8 Sld. 4 skl., Og denne Sahl: Qvindes med 
Peder Jensen auflede fornefne søn ligesaa 8 Sld. 4 skl.,  
Og da faderen Peder Jensen for sin anpart 8 Sld. 4 skl., udlagt it brun bliset Horsføll for 3 mrk., 4 
hiull 2 gl. stier og it gl. wogn ree for 1 Sld. 1 mrk., en haandqvern med huus for 4 mrk., it madskab 
uden laas for 1 mrk., it wraaeskab af eeg med en laas for 1 mrk., en jern gryde kraag for 1 mrk., en 
gl. elle harer for 4 skl., en gl. tønde for 4 skl., en slump haure i it stolperum, er sat for 3 tønder á 2 
mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., it les Høe for 1 Sld. 2 mrk., ved sønnens udleg de 12 skl., af en 
brun beltet Soegris at fafve 4 slk.,:/: 
Sønnen for sin anpart 8 Sld. 4 skl., er udlagt, en brun røgget Koe for 5 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 
Sld. 1 mrk., en lesned agedynne med rannet under foer for 1 Sld er 8 Sld. 1 mrk., til ofvers 12 skl., 
:/: 
Hans Morttensen der i Registering ommeldis her i dag mødte og vedstoed, at hand af Peder Jensen 
hafde annammet, til under pandt og forsikring, én kaabber keddel ungefehr paa 2 spanner stoer, 
efter Peder Jensens egen vedgaaelse for penge 5 Sld., :/: 
Og siufnis Hans Morttensen at samme kedel ey var meere værdt, som og Hans Mortensen erbød sig 
imod pengis betalning at lade Peder Jensen samme kedel verre følgagtig, der foruden fordred Hans 
Mortensen 6 dagis meyning ä 10 skl er 3 mrk. 12 skl., som Peder Jensen self lofvet at betale her 
foruden tilkommer formelte Sønnen sin Sahl: Moders forskrefne Ifareklæder, som opdrager till 6 
Sld. 3 mrk., :/:  
Skifteforwalteren tilspurde Peder Jensen. Saa vel som Morbroderen Per Larsen, om de hafde meere 
till dette Sterfbots middel at angifve, hvor till de svarede, ey viidere at være, end angifvet er og 
forskrefvet staar, ey heller angaf sig fleere med viidere fordringer, end forskrefvet staar. Hvilket saa 
at verre Passeret Testerer.  Hans Jensen.  Henrik Brugman.  
Peder Jen P:J:S: sens eget skrefne navn.   Per P:L: Larsens eget skrefne navn.  
EsperE:P:S:Persens eget skrefne navn.       Lars L:H: Hansens eget skrefne navn. 
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Anna 1701. Den 4 February, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Hans Jensen Salig hustru Ellene Ibsdaatter, som boede og døde 
paa dend 1 Jord eiendoms gaard  beliggende i Suresinke udi Knudsker sogn. Og det  Imellem denne 
Sahl: Qvindes  efterlefvende Mand bemelte  Hans Jensen paa eene side  og paa anden side, denne 
Sahl: Qvindes med bemelte Mand auflede børn som igen lefver er 4 sønner og 2 døttre. Hvoraf. 
 
Dend eldste søn er  Jens Hansen boendemand i Olsker sogn, sin egen wærge 
Dend anden søn er  Anders Hansen ung Carll hiemme hos faderen og sin egen wærge  
Dend tredje søn er Laurids Hansen boendemand i Knudsker sogn og sin egen wærge. 
Dend 4er og yngste søn Hans Hansen hiemme hos faderen af alder 22 aar gl., og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Karne  Hansdaatter 24 aar gl. 
Dend yngste daatter Seigne Hansdaatter 18 aar gl. for dem er faderen self wærge og forelagt 
deris Moder broder Esper Ibsen boende i Rønne, at verre tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Peder 
Hansen og Christen Pedersen  i bemelte Knudsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En sort røgget Koe for 6 Sld., en brun røgget Koe for 5 Sld, 2 mrk., en røe hielmed Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en brun Koe for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., en brun røgget Koe for 5 Sld., en røe røgget Koe 
for 5 Sld., en brun hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en slet røe Koe for 5 Sld., en sort hielmet Qvie er 
taxeret for 5 Sld., en sort røgger Qvie 4 Sld., en sort rygget Tyr for 4 Sld., en brun hielmet Qvie 4 
Sld., en røe skioldet Qvie for 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Heste og Hopper. 
En røe bliset Hoppe for 8 Sld., en brun bliset Hest for 10 Sld., en lysbrun Hoppe for 8 Sld., en sort 
Hoppe for 8 Sld., en ung bleg brun Hoppe for 5 Sld., en brun stierned gl. Hoppe for 1 Sld. 2 mrk., 
en røe bliset gillet Foele for 8 Sld.,  
Faar. Og Lam. 
6 gl. Faar á 4 mrk er 6 Sld.,     Svin. 6 støker galt og Soesvin á 4 mrk er 6 Sld.,  
Giæs. 6 gl. Giæs og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 12 skl.,  
Boehafve. 
En arbieds wogn med stier, er sat for 3 Sld., endnu en arbieds wogn med stier er sat for 2 Sld., en 
sleede med smaa stier og træ vidier for 2 mrk., en gl. ploug med behørig jern og andet for 1 Sld. 2 
mrk., 2 harrer med træ tinner á 1 mrk er 2 mrk., it aar med bihl for 1 mrk. 4 skl., 
Kaabber. 
En kaabber kedel paa 1½ span stoer er vigtig till penge 3 Sld., en mæssing kedel paa en span stor 
for 1 Sld. 2 mrk., en malm gryde paa en span stor, er vegtig till penge for 1 Sld., en mindre malm 
gryde er vegtig till penge 3 mrk., en gl. tre fierings kedel af kaabber for 4 Sld.,  
Thin. 
It tin fad er sat for 1 mrk. 4 skl., endnu it tinfad for 1 mrk., en eege kiste i forstuen for 5 mrk.,  
I Herberg huuset. 
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En eege ørk med laas for er sat for 2 Sld., it steen bord med askefoed og bøgge stolper for 3 Sld., it 
eege madskab i krubhuuset med 2 dørre og en laas for 3 Sld., it lidet gl. fyrre madskab for 3 mrk., it 
gl. eege wraaeskab i Krubhuuset for 2 Sld., en gl. fyrre kiste uden laas for 2 mrk.,  
I Meell Cammeret. 
5 strabonds tønder á 12 skl er 3 mrk. 12 skl., en half tønde for 8 skl., en fiering af bøg for 6 skl., en 
kierne for 6 skl., it gl. deigne trug for 1 mrk., it drøfte trug for 10 skl., endnu en straabonds tønde for 
12 skl., en øl half tønde for 1 mrk., it lidet deigne trug for 1 mrk., en bære kande for 12 skl., 8 
siebøtter á 6 skl er 3 mrk.,  
I Steerfhuuset. 
It ølkar paa 1½ tønde for 3 mrk., it lidet røste kar for 2 mrk., en gl. øltønde for 1 mrk., en straabonds 
tønde for 12 skl., it lidet fyrre kar for 8 skl., endnu en straabonds tønde for 10 skl., en haand qvern 
med huus og jern seyl for 6 mrk., en gl. wogn med hiul og axsele for 4 mrk., en gl. vand saae for 6 
skl., en gl. vand span for 4 skl.,  
I Krubhuuset.  En gl. Øltønde for 1 mrk. 8 skl.,  
I Stueen.  
It fyrre bord med skoffe og aabenfoed for 6 mrk., it gl. eege wraaeskab med 2 dørre og 2 laase og en 
drage ledike er sat for 2 Sld., en gl. agedynne for bord enden for 3 mrk., en liden syed agedynne i 
flammer er sat for 2 mrk., it gl. wefvet hiønde for 1 mrk., 1 mrk., 4 straabonds tønder paa loftet for 
2 mrk., 
Hans Jensen angaf at Catharine Sal: Christen Mikelsen Skotvings i Rønne, er her till Sterfboet 
skyldig blefven af ded 7 Wornet kalde Præste steelen eller kirkeboet, fortiende som i kirke bogen 
skall verre indført penge 7 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Summa andrager forschrefne Sterfboes middel till penge   176. Sld. 6 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder angaaende, da blef der om nu paa Sterfboet aftalt at som de erre af 
ringe værdt, saa bevilget samptlig brødrene det saaleedis, med faderens og moderbrodernis 
samtøke, at berørte Pigebarn, skulle dem tilsammen beholde, till at paaklæde sig efter haanden at 
forslide, uden videre taxt derpaa at sette, hvilket her saaleedis de vedkommende till efter retning er 
indførdt, Hvis sæd som endnu udi laderne i behold findes. 
Da blef derom nu herpaa Sterfboet afhandlet saaleedes, at faderen Hans Jensen det med hvis Høe 
som nu i behold, skal tilsammen beholde till sig og fællets børnens som hiemme er, føede og 
fremtarft. Naar der af først af Hans Jensen betaldt vorder hvis skat, landgilde og tiende mod 
rettighed, som endnu rester for det afvigte aar 1700. Der ved saaleedis till af clarring forblifver, 
efter som forskrefvet staar; 
Saa blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner, nemlig,  
Hans Jensen self angaf et verre skyldig till amptstuen, foruden det aar 1700. penge 10 Sld., 
Imod denne Salige Qvindes udfart eller begrafvelsis bekaastning saa og at hand betaler hvis endnu 
der paa rester, er faderen Hans Jensen samtøket at nyde 40 Sld., af disse 40 Sld., er med bereignet 
Sognepræsten for sin umage med liig begiengelsen og denne Salige Qvindes liig Prædiken, med 
videre efter foreening imellem ham og arfvingerne 6 Sld., hvor for udlagt, en sort røgget Koe for 6 
Sld., item Skolemesteren Christian Schæl i rønne, for sin umage ved liig begiengelsen bevilget 2 
Sld.,  
Mester Simon Holt Barberer fordrer for Medicamenter og umage i denne Salige Qvindes svaghed 
som vedgikes 3 mrk., her for er udlagt, dend minste mamlgryde er taxeret for 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med denne skifte bevilget 2 Sld. 2 mrk., Skifteskriveren for sin 
umage med denne forretning i alt bevilget penge 4 Sld., Stemplet papir till denne forretning 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk er 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till Penge 58 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 117 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
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Der af tilkommer faderen dend halfvepart som er penge 58 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Dend anden halfvepart skulle vell deelis imellem forskrefne fire sønner og 2 døttre. 
Men som de formelte 2de ugifte sønner Jens Hansen og Lars Hansen da de komme fra deris 
forældre, erre én deel hiemgift af deris forældre medgifven, og de hiemmeværende sønner Anders  
og Hans Hansen, der imod hafver bekommed væderlaug, Saa nær som 16 Sld., at hver af dem ike 
hafver bekommett fornøyelse for, for uden det at dend nu her i boet er i behold, en sengs klæder 
med 2 sengedynner, 2 hofvetdynne, item 2 puder med lin vor paa, sampt 2 bruegarns lagen, saa 
skall hver søn nyde af denne omrørte første gaard, forud, forind nogen deeling til fellits børnen skee 
kand til regnet 16 Sld., lige saa skall og de hiemme værende tvende døttre, Karne og Signe 
Hansdaatter først forud imod berørte deris brødris hiemgift nyde først en sengs klæder, efter 
forskrefne maade, som nu her i Sterfboet, er udi behold, dem till gode, som faderen den lofvet at 
gifve, naar de her fra boet udgiftes, med 2 sengedynner, 2 hofvetdynne, 2 puder med lin vor paa og 
2 bruegarns lagen og der foruden efter nu her paa Sterfboet giorde aftale og foreening att nyde én 
hver i aldt penge 50 Sld., som den skall fornøyes, hvor paa dem nu tilliggis dend øfrige halfvepart, 
som af dette forhen beriegnede Sterfboes løsøre middel, paa dend halfve part ofver blifver, som er 
af løsøre godset till hver daatter 29 Sld. 1 mrk. 9½ skl.,  og for resten till berørte Summa at fyldest 
giøre, er dem efter Samptliges villie, giort indførsel paa dend anpart, børnen samptlige tilkomme 
kand, udi denne omrørte første gaard her i Knudsker sogn. Hvor for faderen Hans Jensen, saafrempt 
enten søn eller daatter her efter fra ham og boet ugiftes, efter hans efter og vilkor, lofvet at giøre 
fornøyelse, for at børnen efter forskrefne maade, saaleedis ved faderens fornøyelse Liqvideris, efter 
som det nu er hans egen begiering, dette skifte der ved imellem ham og hans børn saa at slutte. Og 
dend øfrige Prætension, som foran er indført, lofvet Hans Jensen self at betale og væderlegge. 
Hvilket at som forskrefvet staar, saaleeses ubrødelig af os vidder skrefne lofved at skall holdis og 
efterkommis saavelsom og bevilget og Samtøket, og till vidnisbiurd at saa Passeret, till bekræftelse 
under vore hænder og Signeten Skiftesteden Ut Supra.  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Hans Jensen. Jens J:H:S: Hansen eget skrefne navn. 
Lars L:H:S:Hansens eget skrefne navn.   Andreas A:H:S: Hansen eget skrefne navn. 
Hans H:H:S: Hansen.   Iser I:I:S: Ibsen. Christen C:P:S: Pedersen. 
 Per P:H: Hansen. 
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Anna 1701. Den 5 February, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Paafølgende Scfifte og Liqvidation efter Sahl:Rasmus Jensen, som boede og døde paa ded 8de 
Waarnet kaldes Kirkeboe, beliggende udi Knudsker sogn. Og det Imellem denne Sahl: Mands  
efterlatte Hustru Kirstine Lauridsdaatter,  for hende blef efter hendes begiering till laugwærge 
anordnet, Peder Hansen, boende paa Wibegaarden i bemelte Knudsker sogn, paa eene side og 
paa anden side, denne Sahl: Mands 3de kulfbørn, som er med  
 
dend første for ham afdøde hustru Margrethe Olsdaatter auflede, en daatter som sidst lefvet af 
dend kufl børn navnlig, 
Karne Rasmusdaatter, som var i ægteskab med Lars Nielsen i Clemmedsker sogn, og døde i 
Rønne og hende nu igien lefver 2 sønner, som bemelte faderen er self wærge for, 
Med dend mellemste hustru Ellene Hansdaatter, som for Rasmus Jensen ved døden er 
afgangen, auflede 2 sønner og en daatter,deraf 
Dend eldste søn er Peder Rasmusen i Røe sogn sin egen wærge. 
Dend anden søn er Mogens Rasmusen i Rønne og sin egen wærge. 
Daatteren Elisabeth Rasmusdaatter 23 aar gl. for hende er broderen Mouns Rasmusen tilordnet 
at wærge. 
Saa og med denne nu efterlefvende bemelte hustru auflede 4 sønner hvor af. 
 
Dend eldste søn er  Mikel Rasmusen paa 15tende aar gl. for ham er faderens Slægt Jens Morttensen 
udi Boehlsker sogn, tilordnet at værge. 
Dend anden søn er Hans Rasmusen 12 aar gl. for ham wærger Peder Morttensen i Boelsker sogn. 
Dend 3de søn er Jens Rasmusen 7 aar gl.for ham wærger Truels Morttensen i bemelte Boelsker 
sogn. 
Dend yngste søn Mortten Rasmusen 5te aar gl., for ham wærger Frederik Titsen Bødker i 
Westermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Chresten 
Pedersen og Peder Hansen  i bemelte Knudsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En soed hielmet og skimlet Hest gilling fot 10 Sld., en brun skimlet og bliset Hest gilling for 9 Sld., 
en sort bliset gl. Mær med 3 hvide fødder for 4 Sld., endnu en sort bliset Mær med 4 hvide fødder 
for 7 Sld., 
Qveg. 
En sort graa stiernet Ko for 6 Sld., it sort hielmet Qvigenød for 3 Sld. 2 mrk.,  
Faar. 5 gl. Faar á 4 mrk er 5 Sld., it æld gl. Faar som er hvidt for 2 mrk., en wehr og it fior Lam 4 
mrk.,  
Svin. En gl. hvid Soe for 3 mrk., en ung hvid Soe for 3 mrk. 8 skl., 2 sort beltet galt grise á 1 mrk. 8 
skl. Er 3 mrk., Gies. 3 gl. Gies og en gaase á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk.,en ung gaas for 1 mrk.,  
Høe paa en røste næsten til, sat for 2 Sld., it lidet læs Høe ved østergaul for 1 Sld., fandtes én ringe 
deel Biug i straaet, som ike kand settes for noget, en liden mæssing kedel for 8 skl.,  
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Boehawe. 
En arbieds wogn, med gl. smaae stier som er meget gl. for 1 Sld., en gl. sleede med dret og træ 
vidier for 1 mrk., en gl. harre 4 skl., en gl. seys med bom og ringe for 8 skl., en gl. ploug uden jern 
for 8 skl., en gl. haand qvern med gl. huus for 2 mrk., it gl. deigne trug for 1 mrk., it gl. fyrre bord i 
stuen for 1 mrk.,  
De Ifareklæder, som denne gl. Sahl: Mand hafde at klæde sig udi eller med, berettet Enken at 
børnene hafver bekommet at paaklæde sig, efter som de vare af ringe værdt, nemlig, Skind og 
Wadmell. 
Skifteforwalteren tilspurdte de vedkommende, om de hafde meere till dette boes middel at angifve, 
hvor till de svarede, ike videre at være end angifvet er og forskrefvet staar. 
Saa blef boets middel sammen reignet, som opdrager till penge 55 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Saa blef angifven efter skrefne Gield og Prætensioner, og er der till giort udleeg som 
følger. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrich Schor fordrede, som rester af dette 8 
Waarnede, forfalden till 1. may 1700. Egtepenge for 2 aar 4 Rixd: Item rester for aar. 1700. med 
egtepenge 3 Rixd. 3 mrk. 10 skl., er tilsammen 7 Rixd. 3 mrk. 10 skl., giør 11 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
udlagt en brun skimlet og bliset Hest Gilling for 9 Sld., 2 Faar á 4 mrk er 2 Sld., it fior lam for 2 
mrk., till ofvers 6 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Henrik Hiort lod fordre, som rester af reigning penge 3 Sld., udlagt 3 Faar for 3 
Sld.,:/: Skolemesteren Christian Skreill fordred penge 1 Sld. Udlagt it gl. Faar for 3 mrk., ringere 1 
mrk., en wæhr og for 2 mrk., :/:  
Sønnen Mogens Rasmusen fordret laante penge og forstrekning till denne sin Sahl: Faders 
begrafvelse, som opdrager til penge 5 Sld. 2 mrk. 1 skl., udlagt en sort bliset gl. Mæhr med tre 
hvide fødder for 4 Sld., en ung hvid Soe for 3 mrk. 8 skl., en haand qvern med it gl. huus for 2 mrk., 
en gl. seis med bom og ringe for 8 skl., ved skatten hos Enken 1 skl.,  
Olluf Peittersen i Rønne fordred, som till denne Sahl: Mands begrafvelse er forstragt penge 2 Sld. 
12 skl., udlagt 3 gl. Gies og en Gaas á 1 mrk. 4 skl er 5 mrk., en ung Gaas for 1 mrk., 2 sort beltet 
galt grise for 3 mrk., till ofvers 4 skl., :/: 
Niels Hansen i Knudsker sogn fordred som vedgikes, laandte penge 4 Sld., udlagt en sort bliset 
Mæhr med 4er hvide fødder for 7 Sld., til ofvers 3 Sld., :/: 
Peder Zeyersen i Rønne fordret arbiedsløn paa denne Salige Mands liigkiste penge 1 Sld., udlagt af 
fornefne sort bliset Mæhr, ved Niels Hans udleeg at hafve 1 Sld.,:/: 
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning, saa og i henseende till bemelte sine 
smaae børns opforstring, blef Enken till wæderlaug bevilget, udlæg for 12 Sld., én soed hielmet og 
skimlet Hest gilling for 10 Sld., af fornefne sort bliset Mæhr ved Niels Hans udleg de 2 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage blef bevilget 4 mrk., her for er giort indførsel i en sort hielmet Qvie 
for 1 Sld., :/: Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 2 Sld., her for er giort infførsel i en sort 
hielmet Qvie for 2 Sld., :/: Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af Qvien de 2 
mrk.,it førrebord i stuen for 1 mrk.,:/: Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk., er 
2 mrk., udlagt en gl. sleede med dret og træ vidieer for 1 mrk., it deigne trug for 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætentioner till penge 44 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Liqcideret blifver udi behold og till deeling penge 11 Sld. 13 skl., 
Og som Enken nu er siug og sengeliggende, saa kand denne sinde, ike videre med dette skifte, nu 
till endelighed foretages, mens lidet hermed at beror, indtill sees kand, hvad heller Enken kand igien 
komme till sin helbred, eller det saa anderleedis will være, der for saavidt er sluttet. Till det sidste 
blef af skifteforwalteren paaraabt, om der var videre bort skyldige Gield, hvor saa ei videre blef 
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angifven, end forskrefvet staar, dette saa at verre tilganget og Passeret som forskrefvet staar, des till 
vidnisbiurd under vore hænder og Zegneter scheftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Hans Jensen.  Henrik Brugman. Peder P:H:S: Hansen. 
Frederik F:T:S: Titsen    Peder P:H:S: Hansen.   
C:P:S: Christen Persens eget skrefne navn.  
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Anno 1701. Dend 4 Marty efter at Enken igien var kommen till sin Helbred, er  
Dette denne forretning, af os rettens bemelte foretagen, og dend videre tilendelighed sluttet. I 
følgende maader, dend forhen ved Liqvidationen ofver blefven beholdning 11 Sld. 13 skl., deraf 
tilkommer Enken den halfvepart som er 5 Sld. 2 mrk. 6½ skl., 
Dend anden halfvepart, dehlis Imellem forskrefne, denne Salige Mands samptlige forskrefne børn, 
og børnebørn, som først er 6 sønner og 2 døttre, er deraf en broderlaad penge 3 mrk. 3 skl., 2 4/7 p., 
ogen søsterlaad er penge 1 mrk. 9 skl. 7 2/7 p:, 
For Enkens anpart som er 5 Sld. 2 mrk. 6½ skl., er udlagt noget Høe paa en røste, westen till for 2 
Sld., it lidet les Høe ved østergoufl for 1 Sld., en gl. arbieds wogn med 2 gl. stier for 1 Sld., en gl. 
hvid Soe for 3 mrk., en liden mæssing kedel for 8 skl., en ploug uden jern for 8 skl., en herer for 4 
skl., ved amptskrifverens udlæg 5 skl., ved Olluf Peittersen udlæg 4 skl., af forskrefne sort grae 
stiernet Koe at hafve 1 mrk. 9½ skl.,:/: 
Dend første denne Salige Mands afdøde hustru Margrethe Ollufsdaatters efter lefvende, og 
siden ved døden afgangne daatter Karne Rasmusdaatters efter lefvende 2de sønner, tilkommer 
deris Sahl: Moders laad som er 1 mrk. 9 skl. 7 2 /7 penge, deraf hver søn tilkommer 12 skl. 9 9/14 
d.,  
Dend anden denne Sahl: Mands hustru Ellene Hansdaatters efter lefvende 2 sønner og en daatter 
nemlig, Per Rasmusen i Røe sogn, tilkommer 3 mrk. 3 skl., 2 4/7 d.,  
Mogens Rasmusen i Rønne tilkommer 3 mrk. 3 skl., 24/7 d.,  
Og daatteren Elisabeth Rasmusdaatter tilkommer 1 mrk. 9 skl. 7 2/7 d.,  
Og  med denne nu efterlefvende, dend Sahl: Mands hustru Kirstine Lauridsdaatter auflet 4 sønner, 
nemlig Mikel Rasmusen tilkommer 3 mrk. 3 mrk. 24/ 7 d.,  
Dend anden søn Hans Rasmusen tilkommer 3 mrk. 3 mrk. 24/ 7 d., 
Dend 3 søn Jens Rasmusen tilkommer 3 mrk. 3 mrk. 24/ 7 d., 
Dend fierde søn Maartten Rasmusen tilkommer 3 mrk. 3 mrk. 24/ 7 d., er 5 Sld. 3 mrk. 6 skl. 6 
d., hvor for er udlagt, en sort graae stiernet Koe, er taxeret for 6 Sld., hvor af Enken er udlagt 1 mrk. 
9 skl., hvor om saa Partterne paa begge sider og paa beste maade foreenis. Og er Enkenvendst 
berettiget, forberørte udlagde Koe, med penge at løse fra sine medarfvinger, og der for om hvilket 
saa betaler, samme Koe imod betalning till forskrefne beholder, hvilket at saa er Passeret og udlagt 
Testerer.  Hans Jensen. Henrik Brugman. 
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Anna 1701. Den 9 February, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Hans Peittersen Smult Salig hustru Kirstine Sigvartsdaatter, 
som boede og døde paa dend 29de Jord eiendoms gaard  beliggende i Sosse i Wæstermarie sogn. Og 
ded  Imellem denne Sahl: Qvindes  efterlefvende Mand bemelte  Hans Peittersen paa eene side  
og paa anden side, denne Sahl: Qvindes børn, som er 2 sønner og 5 døttre, hvor till Hans Peittersen 
er Stiffader, og er deraf 
 
Dend eldste søn er  Peder Hansen boende mand i Aaker sogn, sin egen wærge 
Dend anden søn er  Anders Hansen boende Mand i Westermarie sogn, og sin egen wærge  
Dend eldste daatter er Bohl  Hansdaatter i ægteskab med Rasmus Jensen boende i Ibsker 
sogn, som for hende svarer. 
Dend anden daatter Gunnield Hansdaatter i ægteskab med Jens Rasmusen her i Westermarie 
sogn. 
Dend tredje daatter Margrete Hansdaatter i ægteskab med Jørgen Kiøge i Westermarie sogn. 
Dend 4de daatter Karne Hansdaatter i ægteskab med Jens Jacobsen her sammesteds, 
Dend 5te og yngste daatter Dorethea Hansdaatter i ægteskab med Esper Peittersen i Aaker 
sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen 
og Niels Ibsen  i bemelte Westermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun braaget Hest gilling for 10 Sld., en brun snoppet og stiernet gillet Hest for 9 Sld., en brun 
Hoppe for 8 Sld., en sort skimlet ugillet Foele i andet aar gl. for 8 Sld., en hvid Hoppe for 7 Sld. 2 
mrk., it sort graae ugillet Hest føll ½ aar gl. for 1 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort beltet Koe for 5 Sld., en røe beltet Koe for 5 Sld., en 
hvid Koe som er røed paa halsen for 5 Sld., en røe braaget Koe som er paa leye, hos Anders Hansen 
i Westermarie sogn, er taxeret for 5 Sld., en røe braaget Koe, som er paa leye, hos Rasmus Pedersen 
paa Barkegaarden udi Aaker sogn, er sat for 5 Sld., en røe hielmet Qvige for 2 Sld. 2 mrk., en blak 
grimmett Qvie for 2 Sld. 1 mrk., en røe røgget Qvie for 2 Sld., it røe Herre studnød for 2 Sld., it Røe 
hielmet og grimmet studnød for 1 Sld, 3 mrk., it sort braaget studnød for 1 Sld. 2 mrk., en røe 
røgget Qvigekalf for 6 mrk.,  
Faar og Lam. 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., 2 fior lam á 2 mrk er 1 Sld., 
Svin. 2 hvide galt svin for 2 Sld., en hvid Soegris for 2 mrk., en hvid Ornegris for 2 mrk.,  
Giæs.3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En half tønde kaabber kedel er vegtig til penge 10 Sld., en kaabber kedel paa en kitte stoer, er vegtig 
till penge 2 Sld., en gl. mæssing kedel for 3 mrk., en liden mæssing kedel for 2 mrk.,  
Thin, 
2 gl. tinfade og en tin tallerker, er vegtig tilsammen for 1 Sld. 3 mrk., 
 I dend lille stue sengeklæder, en linnen sengedynne for 2 Sld. 2 mrk., en gl. linnen sengedynne for 
2 Sld., en gl. dantser vors ofverdynne for 2 Sld., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk., it gl. 
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blaargarns lagen for 2 mrk., en pude med lin waar for 4 mrk., en ullen pude stop for 2 mrk., it nye 
wefvet sengklæde for 6 mrk.,  
Paa Loftet. 
Sengklæder i wæster seng, en linden underdynne for 7 mrk., en ullen ofverdynne for 6 mrk., en 
linnen hofvet dynne for 3 mrk. 8 skl., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk., 2 half gl. blaargarns 
lagen á 2 mrk er 1 Sld., 
I Drenge huuset. 
En ullen sort rannet ofverdynne er sat for 1 Sld. 1 mrk., en ullen og linnen hofvet dynne sat for 1 
mrk. 4 skl., I en seng i Krubhuuset, en linnen underdynne for 2 Sld., en sort rannet ullen ofverdynne 
for 1 Sld. 1 mrk., en linnen hofvetdynne for 3 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 mrk 4 skl er 1 Sld. 8 skl., 
it gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder. I Stuen.  
En benkedynne paa nørre benk  nye wefved foruden frr, er 5 mands sæde for 3 mrk. 8 skl., en nye 
Agedynne for 2 mrk.8 skl., it wefved hiønde med rød bon og rosninger paa for 1 mrk., it gl. hiønde 
med blaae bon for 12 skl., en gl. wefved agedynne med guhl braaget under foer for 12 skl., en nye 
wefvet benkedynne for bordenden 3 mands sæde for 2 mrk. 8 skl., en gl. wefvet benkedynne under 
winduen fire mands sæde for 3 mrk., en anden gl. wefvet benkedynne under winduen 4 mands sæde 
for 3 mrk. 8 skl., it gl. flamsk hiønde for 6 skl., en gl syed agedynne for 6 skl.,  
Boehafve. 
En arbieds wogn foruden stier for 2 Sld. 2 mrk., en wogn med smaae stier paa, og jern lun stiker udi 
for 2 Sld. 2 mrk., en gl. wogn sønden gaarden for 1 Sld. 2 mrk., it par granne Høestier for 1 mrk. 8 
skl., it par Elle Høe stier for 1 mrk., 2 nye aske kløf till 2 klover á 6 skl er 12 skl., it aske kløf der 
hos for 12 skl., 8 skl., en arbieds sleede med jern widier og smaae stier paa for 1 Sld. En ruhl med 
jern ringe tappe og skogle for 1 Sld. 2 mrk., en harre med træ tinner for 12 skl., en gl. harre for 6 
skl., en jerned hammell med tøm, cabelseeler og hammel reeb og halseeler og jern nagle for 4 mrk., 
en ploug med behørige jern, hiull og bøsse for 2 Sld., en anden gl. ploug med hiul bøsse løbere og 
ringe for 3 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., it gl. aar med bihl for 10 skl., 2 nye ophuggede sleede 
meeder af Ask for 2 mrk., en haand qvern med jern seyl og huus for 6 mrk., én skiærebenk for 8 
skl., en gl. huggebenk for 4 skl., en ophugget klow for 6 skl., en lin wef med behørig jern for 4 Sld. 
2 mrk., en gl. wogn klou for 4 skl., en nye wogn axsel for 8 skl., en gl. tøm med Faar tøm og streng 
for 6 skl., en lang eege planke, hvor af Jens Jacobsen tilhør dend halfvepart, og dend anden 
halfvepart Sterfboet tilhørrende, er sat for 6 mrk., it støke eege planke ungefehr 4 alen lang for 1 
mrk. 8 skl., it støke af en aske i gaarden er sat for 1 mrk., it sengested i drengehuuset en side og en 
gaufl for 12 skl.,  
Paa loftet. 
En egekiste med en foed under, med laas og hengsler er sat for 3 Sld., 2 sammensatte sengesteder, 
begge for 1 Sld.,  
I Lille stuen. It nyt sengested med en side og en gaufl for 1 Sld., en half kiste foruden laas med 
hengsler for 2 mrk., en gl. fyrrekiste med marne, hengsler og laas fore for 3 mrk., en hake blok med 
3 been udi for 6 skl., en tom tønde for 6 skl., it bordblad paa loftet for 8 skl.,  
I Krubhuuset. 
En liden Ørk uden laas med hengsler af eeg er sat for 2 Sld. 2 mrk., en kistebenk er sat for 3 mrk., it 
langt bordblad for 1 mrk., it lidet gl. skrin for 8 skl., en øltønde for 1 mrk., en ølfiering for 12 skl., 
en kierne for 1 mrk. 8 skl., en salte half tønde for 8 skl., en straabonds tønde for 6 skl., en leyel for 8 
skl., en træ tragter for 6 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., en brendevins otting for 8 skl.,  
Paa Wester huus tille. 
En lynneborg salt tønde for 6 skl., en løbende warpe for 1 mrk., en gl. liden ballig for 4 skl., en sy 
bøtte for 2 skl., it cabel tver reeb for 1 mrk., en gl. seys uden bom for 8 skl., 2 raae Lam skind for 6 
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skl., en barked nødehud for  1 mrk. 8 skl., it deigne trug med stoel for 1 mrk., en spin rok for 1 Sld. 
1 mrk., endnu en gl. spin rok for 3 mrk.,  
I Krubhuuset.  
4 straabonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., it sold for 10 skl., endnu it sold for 6 skl., en leyel for 8 
skl., it pande jern for 1 mrk. 8 skl., it drøfte trug for 6 skl., it andet trug for 4 skl., en half barket 
huud for 3 mrk., it tredje part af en barket huud for 1 mrk., en gl. fyrre kiste uden laas og hengsler er 
sat for 12 skl., it gl. langt bordblad for 8 skl., en salteer half tønde for 6 skl., en hugge blok for 4 
skl.,  
I Steerhuuset. 
2 standtønder for 2 mrk., én straabonds tønde for 6 Sld., en nye fyrre span for 6 skl., en fyrre kitte 
for 4 skl., 2 sybøtter af eeg for 8 skl., en pungebøtte for 4 skl., en strippe bøtte for 3 skl., en træ 
skaal for 3 skl., en sennerps qvern for 2 mrk., en kalke tønde for 12 skl.,  
I Jord Kilderen. 
En stoer straaebonds tønde for 6 skl., it tønde stomme for 2 skl., en ballig for 6 skl., gl fyrre staufve 
till it Car og en tønde for 1 mrk., en gl. dre saae for 2 skl., nog I Steerhuuset, it Car med Carbenk for 
1 mrk. 8 skl.,  
Paa Steerhuus Tillet. 
It gl. winfad for 8 skl., 3 straaebonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., en jern gryde kraag for 4 mrk., 
en hugge stok i forstuen 4 skl.,  
I Stuen. 
It gl. wraaeskab i stuen med 2 dørre og en laas for 1 Sld. 2 mrk., it gl. fyrrebord med skoffe under 
og oben fod for 3 mrk., en træ roke bagstoel for 12 skl., en fyrrebenk norden till i stuen med 
skammel till for 4 mrk., en benk for bordenden i stuen med skammel till for 4 mrk., en benk for 
bordenden i stuen med skammel till af fyrre for 2 mrk.,  
Jernwahre. 
En liden stok øpse for 2mrk., en half stok øpse for 1 mrk. 8 skl., en breed bladet haand øpse for 1 
mrk., it tøtf jern for 1 mrk., en lyng rifve for 12 skl., it bufve sauf for 1 mrk., én jern kiste for 1 mrk. 
8 skl., it harre støf for 12 skl., en jern tyfve for 12 skl., en straaebonds tønde paa loen for 4 skl.,  
Sæden i Laderne. 
Biuget i Nørre lengde udi 3 stolperum er sat for siuf tønder á 7 mrk er 12 Sld. 1 mrk.,  
Haufre i samme trie stolperum er sat for 4 tønder og en tønde tærsket haufre paa korn á 2 mrk 8 skl 
er 3 Sld. 8 skl.,  Høe i Nørre lenge, it fuld stolperum for 3 Sld., en halm røste westen till i gaarden 
med halm og træverk for 1 Sld. 2 mrk., en halm røste imellem nørre og øster lenge med halm og 3 
støtter for 1 Sld. 1 mrk., én seis med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., it sleede kar for 3 mrk.,  
Paa Stue loftet. 
5 tønder torsken haufre á 2 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 8 skl., 2 drøftetrug á 8 skl er 1 mrk., en tønde tørt 
biug i en sek, er sat foruden sek for 8 mrk., en linnen tønde sek for 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne løsøre og rørrende gods till penge 218 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Jesper Pettersen nu boende i Aaker sogn, var her nu tilstæde, og vedstoed her till dette Sterfboe 
skyldigste, laante reede penge, som Hans Peittersen self og stendig var penge 46 Sld.,  
Rasmus Pedersen boende paa Bakegaarden i Aaker sogn, var her tillstede, og vedstoed her till dette 
Sterfboe, at er skyldig forre afkiøbt Hest, som Hans Pettersen self og stendig var, at rester 8 Sld.,  
Hans Peittersen angaf, at hafve udgifvet sit Pandtebref paa denne 29 gaard i wæstermarie sogn til 
sin stif moder Mand Jens Jacobsen, som nu er till huuse med hammen, her paa berørte 29 gaard, og 
sagde Hans Peittersen, at det lyder paa Capital, it hundrede Sld., hvor paa endnu ubetaldt, her till 
Sterfboet resterer somde fleeste Hans Peittersens medarfvinger, som melt ere, nu og saa være 
stendige saa rigtig at være, penge 6 Sld.,  
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Om sider fremviste Jens Jacobsen ommelte Pandtebref som forskrefne indeholdte, saa rigtig at 
være, dateret dend 23 Juny 1698 og samme dag inden tinge vedstoed, læst og paaskrefven, og Jens 
Jacobsen igien lefveret. 
Summa andrager forskrefne tilstaaende Gield penge 60 Sld.,  
Summa Summarum Andrager ald dette forschrefne løsøre og Tilstaaende Gield i alt 
penge 218 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder eller gang klæder, vedstoed denne fornefne S: Qvindis døttre, saa 
og én deel deris mænd, som nu var her tilstæde, at de self indbiurdis sig dem hafver imellem deelt, 
og som de tvende denne Salige Qvindis sønner, ike der af hafver bekommet sin andeelle som de nu 
paastoed. Saa blef nu derom imellem dem self indbiurdis, samptlige foreenit saaleedis, at hver af 
bemelte brødre skall nyde forud af døtternis laader, førend systerne nogen laad tilreignis og 
tilleggis, af løsøre, till hver af deris brødre 4 mrk., er 2 Sld., hvor ved det saaleedis efter bemelttes 
deris indbiurdes foreening her efter er til regnet og forblifver. 
Hernest blef angifven efter skrefne Gield og Prætensioner og er der til giort udleg 
som her efterfølger. 
Hans Piettersen angaf at verre skyldig till Amptstuen paa sin andeel at betale for 1700. af bog 
Clarrings penge 10 mrk., af January Febr: og Marty 1701 Qvartalskat 1 mrk. 6 skl., er 2 Sld. 3 mrk. 
6 skl., udlagt 2 tønder biug á 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk. 10 skl.,  
Herman Bon Henriksen i Rønne, fordret efter afreigning som vedgikes penge 14 Sld., udlagt derfor 
5 tønder Biug á 7 mrk., er 8 Sld. 3 mrk., en sort braaget Koe for 5 Sld. 2 mrk., till ofvers 1 mrk.,  
Hans Peittersen angaf at verre skyldig till Giert Jacobsen Von Kempe Farfver i Rønne, som 
vedgikes af med arfvingerne, en tønde haure ansat for penge 2 mrk. 8 skl., udlagt en tønde haure er 
taxeret for 2 mrk. 8 skl.,  
Item angaf Hans Peittersen at verre skyldig till Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Muller, som 
nu af med arfvingerne vedgikes penge 6 mrk., udlagt it sort braaget studnød for 1 Sld. 2 mrk., 
Nog angaf Hans Peittersen at verre skyldig till Hans Andersen i Boelsker sogn, ham tilkommer arf 
efter Sahl: Mads Ibsen i Povelsker sogn penge 1 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt en kiste benk i 
krubhuset for 3 mrk., en nye wefved agedynne for 2 mrk. 8 skl., en strippe bøtte for 3 mrk., till 
ofvers 1 skl.,  
Peder Hansen i Aaker sogn fordred penge 2 mrk. 4 skl., udlagt en tønde tersken haufre for 2 mrk. 8 
skl., till ofvers 4 skl.,  
Jesper Peittersen i Aakier sogn fordred penge 2 mrk. 12 skl., udlagt en kierne i krubhuuset for 1 
mrk. 8 skl., en half stokøpse for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 4 skl.,  
Jens Jacobsen i Westermarie sogn fordred 8 skl., udlagt paa Steerhuus tillet, it gl. winfad for 8 skl.,  
Jens Rasmusen i Marneland i Westermarie sogn, fordred for én deele 1 mrk. 4 skl., udlagt it støke af 
en ake i gaarden for 1 mrk., hos Per Pettersen 4 skl.,  
Jørgen Køges hustru Margrete fordred laante penge 1 Sld. 1 mrk., udlagt i Krubhuuset en sort 
ranned ullen ofverdynne for 5 mrk.,  
Jørgen Køge og Hans Persen fordred for grafven at grafve penge 2 mrk., udlagt 2 stand tønder á 1 
mrk er 2 mrk.,  
Olluf Larsen i Westermarie sogn fordred for leye af en brende wiins pande 1 mrk., udlagt en 
øltønde er sat for 1 mrk.,  
Hans Skrædder i Aakirkebye fordred arbiedsløn penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en barket nødehuud for 
1 mrk. 8 skl.,  
Hans Peittersen befindes, at verre tilordnet at wærge for Sahl: Jacob Pedersens søn af Østermarie 
sogn nemlig Peder Jacobsen, og tilkommer ham i arf efter bemelte sin Salig fader af løsøre goeds 
penge 26 Sld. 2 mrk. 9 skl., :/: 
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Hvad retten angaar, da beviiser Hans Peittersen, med it tings vidne udsted af Øster Herrids ting 
dend 14 January 1689. at det for summen udlagde adtskillige rørrende goeds imod pengis er 
leggelse trende gange, er blefven opbunden, og der for med rentten der ved henstaar, efter som 
ingen penge, for det udlagde løsøre har verred at bekomme, og som Hans Peittersen nu er en gl. 
svag mand, og ike lengere samme wærgemaall kand forestaae, saa er ham samme wærgemaall nu 
forløfvet, og nu igen for berørte myndling; till wærge anordnet Hans Jørgensen i Ibsker sogn, paa 
14 gaard som her ved anbefalis samme wærgemaall efter loven at forestaae; Saa er da for Summen 
udlagt, efterskrefne naar først der paa korttis som myndlingens moder hafver hos sig beholdt, 
nemlig for it skab 4 mrk., og for 5 Gieslinger 2 mrk. 8 skl., blifver da igien 25 Sld. 1 skl., siger 25 
Sld. 1 skl., udlagt en hvid Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., hos Rasmus Persen paa Bakegaarden i Aaker 
sogn som hand her till boet er skyldig penge 8 Sld., en fyrre kiste med maarne hengsler for 3 mrk., 
en røe beltet Koe for 5 Sld., 3 gl. Gies for 3 mrk., hos Jesper Peittersen i Aaker sogn at hafve 2 
mrk., er 22 Sld. 2 mrk. resten som er 2 Sld. 2 mrk., formeener Hans Peittersen efter giorde 
foreening imellem ham og berørte myndlings Moder og Stiffader, at beholde, imod dend bekostning 
Hans Peittersen for myndlingens skolegang og kost i 10 ugger, hvilket her nu paa skiftet blef for 
billigt Godset;  
Imod  denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelses bekaastning, blef hendis nu efterlefvende Mand 
Hans Peittersen, bevilget af alle vedkommende sin sengs klæder som stod i stuen, og der foruden 
udlæg af dette boes middel for penge 18 Sld. Udlagt 4 tønder haufre i straaet for 2 Sld. 2 mrk., en 
brun braaget Hest gilling for 10 Sld., en sort beltet Koe for 5 Sld., ved skattens udleg 2 mrk.,  
Nog angaf Hans Peittersen at verre skyldig som rester paa sin Sahl: Qvindes begrafvelse, til Peder 
Andersen, for en tønde maldt og meere 10 mrk., udlagt at betalis af hvis Jesper Peittersen er skyldig 
disse 10 mrk., 
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning, blef af de vedkommende bevilget 4 Sld., 
udlagt 4 tønder forsken haufre paa Ster loftet á 2 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk., af en half tønde 
kaabber kedel at hafve  1 Sld. 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning her paa Sterfboet at forfatte, dette skiftebref at 
skrifve og til bogs føre, med lodsedler og slet papir 8 Sld., udlagt en tønde tørt biug for 2 Sld., af en 
half kaabber kedel 6 Sld., 
Stemplet papir till denne forretning for 1 Sld. 2 mrk., udlagt af en half tønde kaabber kedel 6 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., udlagt en liden mæssing 
kedel for 2 mrk., it tørf jern for 1 mrk., 2 nye ophugne slemeider er sat for 2 mrk., en bred bladet 
haand øpse for 1 mrk., 
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner, till Penge 82 Sld. 1 mrk. 13 
skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 196 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Hvor af Steffaderen Hans Peittersen tilkommer dend halfvepart som er 98 Sld. 12 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem denne Salige Qvindes efterlefvende 2 sønner og 5 døttre. 
Er deraf en broderlaad 21 Sld. 3 mrk. 4 skl., og en søsterlaad er penge 10 Sld. 3 mrk. 10 skl., 
Men som samptlig børnen efter forhen indførte deris indbyrdis foreening, saaleedis har sluttet, at 
forskrefne 2de brødre i steden for deris anpart, af deris sahlig moders ifareklæder, skal nyde af 
systernis laader, hver en Sld., Saa blifver broder laaden 22 Sld. 3 mrk. 4 skl., og hver systerlaad er 
10 Sld. 2 mrk. 2/5 skl.,  
For faderens anpart som er 98 Sld. 12 skl., er udlagt følgende, en hvid Koe som er paa halsen 
røed for 5 Sld., en brun snoppet og stiernet Hest gilling for 9 Sld., en brun Hoppe for 8 Sld., en røe 
hielmed Qvige for 2 Sld. 2 mrk., en blak grimmet Qvie for 2 Sld. 1 mrk., it røe hielmet og grimmet 
studnød for 1 Sld. 3 mrk.,4 gl. Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld., en hvid galt for 1 
Sld., en hvid Soegris for 2 mrk., af en half tønde Kaabber kedel 1 Sld., en kaabber kedel paa en kitte 
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stoer vegtig till 2 Sld., en mæssing kedel for 3 mrk., I dend lille stue, en linnen underdynne for 2 
Sld. 2 mrk., en gl. damtrir vors ofver dynne for 2 Sld., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk., it gl. 
blaargarns lagen for 2 mrk., en pude med lin vor for 4 mrk., en ullen pude stop for 2 mrk., en 
arbieds wogn uden stier for 2 Sld. 2 mrk., en nye wefved benkedynne for bordenden 3 mands sæde 
for 2 mrk. 8 skl., en gl. wefved benkedynne under winduen 4 mands sæde for 3 mrk., en arbieds 
sleede med jern vidier og smaa stier for 4 mrk., en jerned hammell, med tøm, hammel reeb og 
cabelseeler, halseeler og jern nagle for 4 mrk., en ploug med behørige Jern, hiull og bøsse for 2 Sld., 
Høe i Nørre lengde, it fuld stolperum for 3 Sld., en halm røste imellem dend nørre og øster lenge og 
3 støtter for 1 Sld. 1 mrk., en sengested med en side og en gaulf i lille stuen for 1 Sld., Paa loftet, én 
eege kiste med foed under, og laas og hengsler for 3 Sld., en hake blok med træ been for 6 skl., en 
tom tønde for 6 skl., it bord blad for 8 skl., en half kiste med hengsler i lille stue for 2 mrk., I 
Krubhuuset, en ølfiering for 12 skl., en sllte half tønde for 8 skl., en straabonds tønde for 6 skl., en 
leyel for 8 skl., en træ tragter for 6 skl., en straabonds half tønde for 4 skl., it cabel tver reeb for 1 
mrk., it deigne trug med stoel 1 mrk., en gl. spin rok for 3 mrk., 4 straabonds tønder i Krubhuset for 
1 mrk. 8 skl., 2 soll it 10 skl., it 6 skl er 1 mrk., it nye wefved hiønde med rød bon iog rosninger for 
1 mrk., en gl. wefved agedynne medguhl beraaget under foer for 12 Sld., it pande jern for 1 mrk. 8 
skl., en half barket huud for 3 mrk., en tredje part af en barket huud for 1 mrk., en sinnerps qvern 
for 2 mrk., it wraaeskab i stuen med 2 dørre og en laas for 6 mrk., it gl. fyrrebord med skoffe under 
og oben foed for 3 mrk., en træ røke bagstoel for 12 skl., en førrebenk norden till i stuen med 
skammell for 4 mrk., én benk for bordenden i stuen med skammel for 2 mrk., en liden stokøpse for 
2 mrk., en liung rifve for 12 skl., it bufve sauf for 1 mrk., en jern kill for 1 mrk., it harre støf for 12 
skl., en jern tufve for 12 skl., 2 drøfte trug for 1 mrk., en linnen tønde selk for 1 mrk., en harre med 
træ tinner for 12 skl., en gl. harre for 6 skl., it aar med bihl for 1 mrk., it aar uden bihl for 10 skl., en 
seys med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., it slede car for 3 mrk., dend rest af de 100 Sld., som Jens 
Jacobsen her til boet er skyldig som er 6 Sld., it car med carbenk i steerhuuset for 1 mrk. 8 skl., hos 
Jesper Pettersen i Aaker sogn, af huus hand som før er meldt, her till boet skyldig penge 12 Sld., 
nog en hvid galt for 1 Sld., en lin wef med behørige jern for 4 Sld. 2 mrk., en hugge stok i forstuen 
for 4 skl., til ofvers 10 skl., :/: 
Dend eldste søn Peder Hansen for sin anpart arfve, som tilsammen er 22 Sld. 3 mrk. 4 skl., derfor 
udlagt helften af en lang eegeplanke er sat for 1 Sld. 2 mrk., it støke eegeplanke fire allen lang for 1 
mrk. 8 skl., en spin rok for 1 Sld. 1 mrk., en røe braaget Koe paa leye hos Rasmus Pedersen paa 
Bakegaarden i Aaker sogn, for 5 Sld., en linnen sengedynne i lille stuen for 2 Sld., 2 raae lam skind 
for 6 skl., en seyes uden bom for 8 skl., en brende wins otting for 8 skl., Paa wæsterhuus tille, en 
lynne borger salt tønde for 6 skl., en løbende warpe for 1 mrk., en gl. liden ballig for 4 skl., en 
sybøtte for 2 skl., af hvis Jesper Peittersen i Aaker sogn her til boet er skyldig, som før er meldt, er 
her till udlagt at hafvis penge 10 Sld., en halm røste westen til i gaarden for 6 mrk., med halm og 
træ reeb, 2 nye aske klof til 2 klover á 6 skl er 12 skl., I Krubhuuset, itlangt bord blad for 1 mrk., til 
ofvers 2 skl., :/: 
Dend anden søn Anders Hansen for sin anpart arfve, som tilsammen er 22 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
derfor er udlagt, af hvis Jesper Peittersen i Aaker sogn her til boet er skyldig, som før er meldt, her 
til boet er skyldig, er her til udlagt at hafvis 3 Sld., en røe braaget Koe som bemelte Anders Hansen 
hos sig hafver paa leye, men nu her till leye udleggis efter taxten for penge 5 Sld., en gl. wogn 
synden gaarden for 1 Sld. 2 mrk., it par granne Høe stier for 1 mrk. 8 skl., en gl. ploug med hiul 
bøsse løbere og ringe for 3 mrk., en jern gryde kraag for 4 mrk., fyrre stafve till it Car, og en tønde 
for 1 mrk., en ballig for 6 skl., en gl.øresaae for 2 skl., I Krubhuuset, en linnen underdynne for 2 
Sld., en linnen hofvetdynne for 3 mrk., en sort skimlet ugillet Foele i andet aar gl. for 8 Sld., hos 
Peder Hansen sin broders laad 2 skl., it tønde stromme 2 skl., :/: 
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Dend eldste daatter Bohl Rasmus Jensens i Ibsker sogn tilkommer paa sin anpart penge 19 Sld. 2 
mrk., hvor for er udlagt, en røe røgget Qvie for 2 Sld., Paa loftet i wester seng, en linnen 
underdynne for 1 Sld. 3 mrk., en ullen ofverdynne for 6 mrk., en linnen hofvet dynne for 3 mrk. 8 
skl., it hampe bruegarns lagen for 3 mrk., 2 half gl. blaargarns lagen á 2 mrk er 4 mrk., hos Jesper 
Peittersen i Aakier sogn at fordris 2 Sld. 2 mrk., it aske kløf for 8 skl., :/: 
Dend anden daatter Gunnild Jens Rasmusens i Westermarie sogn tilkommer 10 Sld. 2 mrk., der 
for er udlagt it røe herred studnød for 2 Sld., en eegeørk uden laas med hengsler for 2 Sld. 2 mrk., it 
nye wefved sengklæde for 6 mrk., hos Jesper Peittersen i Aakier sogn at fordris 4 Sld. 2 mrk.,:/: 
Dend tredje daatter Margrete Jørgen Kiøges tilkommer 10 Sld. 2 mrk., derfor er udlagt, hos 
Jesper Peittersen i Aakier sogn at fordris  2 mrk., en haand qvern med hus og jern seil for 1 Sld. 2 
mrk., en røe røgget Qvigekalf for 1 Sld. 2 mrk., en hvid Ornegris for 2 mrk., i drenge huuset, en 
ullen sort rannet ofverdynne for 5 mrk., en ullen og linnen hofvetdynne for 1 mrk. 4 skl., en skiære 
benk for 8 skl., en punne bøtte for 4 skl., af biuget ved Hermand Bohnis udleg, at hafvis penge 1 
mrk., en kalket tønde for 12 skl., en straae bonds tønde paa loen for 4 skl., en hugge benk for 4 skl., 
en ophuggen klov for 6 skl., en gl. wogn klov for 4 skl., en nye wogn axsel for 8 skl., en gl. tøm 
med haartøm streng for 6 skl., it sengested i drenge huuset, er sat for 12 skl., en leyel for 8 skl., it 
drøfte trug for 6 skl., it andet drøfte trug for 4 skl., en førre kiste uden laas og hengsler for 12 skl., it 
langt bord blad for 8 skl., en saltere half tønde for 6 skl., en hugge blok for 4 skl., i Steer huuset en 
tønde for 6 skl., en nye finne span for 6 skl., en førre kitte for 4 skl., 2 sy bøtter afeeg á 4 skl er 8 
skl., en wogn med smaae stier og Jern lund støker 10 mrk., :/: 
Dend 4de daatter Karne Jens Jacobsens i Westermarie sogn tilkommer i arf efter bemelte sin 
Sahl: Moder 10 Sld. 2 mrk., hvor for er udlagt it sort graae ugillet Hest Føll for 1 Sld. 2 mrk., 2 gl. 
Tinfade og en tin tallerken vegtig till penge 1 Sld. 3 mrk., 2 blaargarns lagen i Krobhuset á 2 mrk. 4 
skl er 1 Sld. 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en benkdynne paa nørre benk 5 mands 
sæde, er sat for 3 mrk. 8 skl., it gl. hiønde med blaae bon for 12 skl., en wefved benkedynne under 
winduen 4 mands sæde for 3 mrk. 8 skl., it gl. syed hiønde for 6 skl., en gl. syed agedynne for 6 
skl., en ruhl med jern ringe, tappe og skogle for 1 Sld. 2 mrk., paa loftet sammen satte sengesteder 
begge for 1 Sld., it lidet gl. skrin for 6 skl., en træ skaal for 3 skl., i Kielderenen stor straabonds 
tønde for 6 skl., 3 straabonds tønder i steerhuuset for 1 mrk. 2 skl., 2 elle Høe stier for 1 mrk., af 
biuget ved skatten 10 skl., af haufren hos Peder Hansens udleg de 4 skl., ved Hans Peittersens laad 
9 skl., :/: 
Dend yngste daatter Dorethea Jesper Peittersens til kommer i arf, efter sin Sahl: Moder penge 
10 Sld. 2 mrk., hvor for er udlagt og af kortis paa de 46 Sld. Hendis bemelte mand her till boet er 
skyldig, som før er meldt disse 10 Sld. 2 mrk., :/: 
Som nu saaleedis till én hver Creditor og arfving var udlagtt saa blef samptlig arfvingerne af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette boets middel at angifve. Hvor till de svarede 
at de ike viste meere till dette boets middell at angifve, end som angifvet er og forskrefvet staar. 
Uden allermeste dend anpart som kand være till beste i denne omrørtte 29 gaard i Wæstermarie 
sogn. Saa blef bemelte denne Sahl: Qvindes nu efter lefvende mand Hans Peittersen, med samptlige 
sine Stifbørn de 2de sønner og døtternis mænd, saaleedis foreenet, at de self indbyrdes antage 
berørte 29 gaard i alt for penge 250 Sld., og der fra først fratagis de 100 Sld., dend forhen her udi 
ommeldende Contract Jens Jacobsen i hænde hafver indeholder og resten de 150 Sld., at skall 
deelis imellem demmen samptlige denne Sahl: Qvindes arfvinger saaleedis, at Hans Peittersen,der 
af tilkommer dend halfvepart som er 75 Sld., dend anden halfvepart deelis imellem 2 brødre og 5 
systere som før er meldt, er deraf en broderlaad 16 Sld. 2 mrk. 10 2/5 skl., og en systerlaad er 8 Sld. 
1 mrk. 5 1/3 skl., Belangende gaardens besiddelse, da som Jens Jacobsen udi omrørte Contract har 
indgaaed imellem sig og hans hustruis Stiffader Hans Peittersen, at Jens Jacobsen skall tillige med 
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Hans Peittersen, besidde denne fornefne Gaard, udi 15 aar, og hafver sine penge bestaaende i 
gaarden, saa sluttedis her om nu paa skiftet saaleedis, at det der ved forblifver, som berørte 
Concracts bref formelder, at Hans Peittersen, og Jens Jacobsen gaarden beboer, saa lenge indtill de 
15 aar Contracten ommelder ere udi; Men de poster angaaende som Contracten ommelder, om Hans 
Peittersens undertag, blef nu aldelis ophefvet, men i det øfrige bemelte Contract i allemaader, som 
forskrefvet staar. Ved noget at stande, hvilket at saa ubrødelig holdis og efter kommis skall, og at 
saa er tilganget og passeret som forskrefvet staar. Des till vidniebiurd og bekræftelse under vore 
hænder og signeter Skiftesteden dend 10 February Anno 1701. Paa høyedle og 
Welbaarne Hr: Oberster og Amptmands veigne  Hans Jensen.
 Henning Brugman.   Hans H:P: Peittersen, Peder Hansen egen haand. 
Anders A:H: Hansen eget skrefne navn.        Jens J:R: Rasmusen eget skrefne navn. 
Jesper J:P: Peittersen eget skrefne navn. 
Arist Ibsen.  Niels N:I:S: Ibsen.   Jørgen J:K: Kiøge.  
 Jens J:J:S: Jacobsen.  
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Anna 1701. Den 14 February, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Deeling efter Anders Hansen Sahl: Hustru Seigne Hansdaatter, som boede 
og døde udi it Gadehuus beliggende udi Arnager i Nyelaursker sogn. Og det Imellem bemelte Sahl: 
Qvindes  efterlefvende Mand bemelte  Anders Hansen, paa eene side og paa anden side, deris 
sammen auflede børn  som er 1 søn og 4 døttre. Hvoraf. 
 
Sønnen er Anders Andersen hiemme hos faderen, som er fuldmyndig efter lowen. 
Dend eldste daatter var  Ellene Andersdaatter  som var i ægteskab med Peder Rytter i 
Westermarie sogn. Og er ved døden afgangen og hafver efterlat sig 2 sønner og 4 døttre. Som 
faderen bemelte Peder Rytter er self wærge, for og paa deris wegne nu i dag mødte og svarede. 
Dend anden daatter Geirteud Andersdaatter en enke var i ægteskab med Jens Hansen i 
Arnager, som for noget siden druknet her udfor Landet, for hende blef nu till wærge anordnet, 
berørte hendis broder Anders Andersen. 
Dend 3die daatter Kirstine Andersdaatter i ægteskab med Thommis Pedersen boende i Nøker 
sogn. 
Dend 4de og yngste daatter Hanna Andersdaatter i ægteskab med Jens Laursen boende udi  
Nylarsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Mikel 
Madsen og Rasmus Morttensen  boende i bemelte Nyelaursker  sogn.  Hvor da er forefunden og 
Passerit som her efter følger. Nemlig. 
 
Det huus som Anders Hansen udi Arnager udi boer, som tilsammen er fire stolperum med straaetag, 
deraf er stuen 2 stolperum med fire winduer udi it lidet Cammer og it sengerum med en teil 
kakelovn udi. Og 2 dørre, 2 andre 2 stolperum er det eene med forstue og ildsted, ded andet 
stolperum er tørfhuus, det tilsammen, med en haufve norden for med 2 æbeltræer udi og jords maall 
som huuset staar paa, er taxeret for penge 12 Sld., 2 straabonds tønder en 8 skl., en 10 skl., begge 
for 1 mrk. 2 skl., en tønde pa 3 fieringer med bon udi for 6 skl., en half tønde med én bon udi for 6 
skl., en gl. tiære tønde for 4 skl., it winfads stomme for 6 skl., en gl. mæssing kædel er sat for 8 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, er en eld gl. sort klædis kaabe med hvidt lærret umnder er taxeret 
fot 1 mrk. 4 skl., en gl. blaargarns oplæd for 4 skl., en gl.blaargarns oplæd for 6 skl., en gl. 
blaargarns neerdeel for 4 skl., it gl. fyrre bord i stuen med skoffe og foed for 1 mrk. 8 skl., en 
ulaasfast fyrre kiste i stuien er sat for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne boets middel till penge 14 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Saa blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner, og er der till giort udleeg som 
følger. 
Proubsten Hr: Jens Morsing, som og er Sogne Præst i Nylaursker sogn, fordred efter regenskab 
penge 5 Sld., herfor er giort indførsel i forskrefne huus med behør for 5 Sld.,  
Sønnen Anders Andersen fordred for forstrekning till denne Sahl: Qvindes begrafvelse penge 6 Sld. 
2 mrk. 10 skl., udlagt og indført i huuset med behør for penge 6 Sld. 2 mrk., en blaargarns opled for 
4 skl., en dito for 6 skl., :/: 
Jens Terkelsen i Wællingsbye, kræfver her i boet 1 mrk. 8 skl., udlagt, en æld gl. klædes kaabe med 
hvid lærret under for 1 mrk. 4 skl., en blaargarns needeel for 4 skl., :/: 
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Skifteforwalteren for sin umage bevilget 2 mrk. 8 skl., udlagt it bord med skoffe og foed for 1 mrk. 
8 skl., af huuset 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 4 mrk., udlagt en fyrre kiste uden las for 3 mrk., af 
huuset 1 mrk., :/: 
Stemplet papir till dette skiftebref 1 mrk. 8 skl., udlagt en half tønde med bon for 6 skl., en tiære 
tønde for 4 skl., it winfad stomme 6 skl., en mæssing kedel for 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl er 1 mrk. 8 skl., udlagt en straabonds tønde for 
10 skl., en dito for 8 skl., en tønde paa 3 fiering for 6 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 14 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Paa at indtet till deehling imellem arfvingerne er ofver blefvens og som arfvingerne samptlige af, 
skifteforwalteren er blefven tilspurdt, og de svarede at de ike viste meere till dette sterfboes middel 
at angifve, saa er dette skifte derved sluttet, hvilket at saa er tilganget og Passeret, som forskrefvet 
staar, dis till vidnisbiurd under vore hænder skiftesteden Ut Supra.  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Anders A:H: Hansen.  Peder P:N:S: Nielsen. 
Anders Andersen.    Mikel M;M;S; Madsen.   Rasmus Mortensen.  Jens J:L:S: Larsen. 
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Anna 1701. Den 18 February, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering 
samt Scfifte og Liqvidation efter Hans Jørgensen Sahl: Hustru Kirstine Larsdaatter, som 
till fore var i ægteskab med afgangne Jens Pedersen Og hun nu med bemelte sin mand boede og 
døde paa dend 63 Jordeyendoms gaard, udi beliggende paa Thingsta i Westermarie sogn. Og det 
Imellem berørte  Sahl: Qvindes  nu efterlefvende Mand omnenfte  Hans Jørgensen, paa eene 
side og paa anden side, denne Sahl: Qvindes med sin bemelte Mand Jens Pedersen auflede børn  
som er 2 sønner  og 3 døttre. Hvoraf. 
 
Dend eldste søn er Niels Jensen paa 14 aar gl. for hammen er till wærge anordnet som nu der ved 
forblifver, myndlingens systermand Esper Pedersen i Westermarie sogn. 
Dend yngste søn er Olluf Jensen nu paa 12 aar gl., for hammen er forhen till wærge anordned som 
endnu forblifver hans fader broder Jørgen Pedersen i Clemmedsker sogn. 
Dend eldste daatter  Bohl Jensdaatter  nu paa 10de aar gl. for hende er nu till wærge anordnet 
hindes halfbroder Peder Jensen boende i Clemmedsker sogn. 
Dend anden daatter Kirstine Jensdaatter nu paa 8te aar gl. for hende er forhen till wærge 
anordnet som nu forblifver hendis Moder broder Laurits Lauridsen boende i Aaker sogn. 
Dend yngste daatter er  Giertrud Jensdaatter nu paa 5te aar gl. for hinde blef nu til wærge 
anordnet, hindes Moder broder Arist Laursen i Clemmedsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen 
og Niels Ibsen  i bemelte Westermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Qveg. 
En sort røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort skioldet Koe for 5 Sld., en røe hielmet Koe for 5 Sld., 
en røed Koe for 5 Sld., it Røe hielmet Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., it hvidt Qvigenød for 1 Sld. 1 
mrk., it sort braaget Qvigenød for 1 Sld. 1 mrk., en røe røgget spæ tiur kalf for 2 mrk. 8 skl., en røe 
hielmet spæ Qvige kalf for 2 mrk., :/: 
Heste og Hopper. 
En sort Hoppe for 9 Sld., en brun stiernet Hoppe for 8 Sld., en soed blised Hoppe for 8 Sld., it brun 
bliset ugillet Hest føll for  1 Sld., en blak brun bliset gillet Foele for 7 Sld.,:/: 
Faar og Lam. 9 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 3 mrk., it fior lam og it wehr á 2 mrk er 1 Sld.,  
Svin. 2 graae Ornegrise á 1 mrk er 2 mrk., en graae Soegris for 1 mrk., en graae sanded Soegris for 
12 skl., :/:  Gies. 4 gl. Giæs og en Gaase a 1 mrk er  5 mrk., nog fandtes en røe stierned Qvigekalf af 
wærdi 6 mrk., som sønnen Niels Jensen imod sin opwartning her i boet forhen er bevilget, og nu 
samtøket at beholde. 
Kaabber Wahre. 
En span stoer kaabber kedel vegtig till penge og sat for 3 mrk. 8 skl., en half gammel mæssing kedel 
paa en stoer span for 6 mrk.,  
Sengeklæder. 
I Østerhuuset, en graae ullen ofverdynne for 5 mrk., en graae ullen underdynne for 2 mrk. 8 skl., en 
hvid ullen hofved dynne for 12 skl., en hvid ullen pude uden lin vor for 8 skl., it gl. blaargarns lagen 
for 8 skl., I en seng i stuen, en sort ranned ullen under dynne for 7 mrk., en hvid ullen ofverdynne 
for 5 mrk., 2 andre med lin vor á 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., en hvid ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 
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skl., en ullen graae rannet hofvet dynne for 1 mrk., it nyt brue garns lagen for 4 mrk., it gl. 
blaargarns lagen for 1 mrk., it andet gl. blaargarns lagen for 8 skl., it nye wefvet  sengklæde for 4 
mrk.,  
Benkeklæder. 
En gl. agedynne med en sort lap paa for 8 skl., it gl. hiønde med en løen skindlap paa for 6 skl., it 
gl. hiønde  med guhl striket bon paa for 8 skl., it syed hiønde med huus løef skind under for 3 mrk.,  
Kornett i Laden. Biug i søndre lade, ligger i 2 stolperum till løsholten, som er vagt med græs og 
tistel er sat for 2 tønder á 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk., Haure i Nørre længe wæsterende liggende i 2 
stolperum er sat for 6 tønder á 2 mrk. 8 skl er 3 Sld. 3 mrk., en kaappe borddug er sat for 1 Sld., 
Høe i syndre lengde i Østerende paa Gulfvet 2 læs er sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
Boehafve. 
2 gl. harrer á 6 skl er 12 skl., 3 gl. hiull og it wogn bag ree, med 2 gl. smaae stier for 1 Sld., en 
ploug aas med en jern vidie for 1 mrk., en gl. ploug knif for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. aar med bihle for 1 
mrk., en liden span øpse for 12 skl., en lin wef med behørige jern for 4 Sld. 2 mrk., it gl. deigne trug 
for 1 mrk., it lidet bufve sauf for 10 skl., it gryne soll for 8 skl., en tønde ertter for 2 Sld. 2 mrk., en 
spin rok for 3 mrk., en gl. spin rok for 2 mrk., en gl. kiste uden laag for 8 skl., en jern gryde kraag 
for 3 mrk., en half tønde med en bon for 4 skl., en gl. jern tyfve for 6 skl.,  
I  Stuen,  
It  gl. fyrre bord med oben foed for 1 mrk., en laasfast fyrre kiste i stuen for 4 mrk., 4/5 tønde Rug, 
som er saaed her ved gaarden, agted ikun for strøe kornet, er sat for 10 mrk., it gl. haand klæde for 
12 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette boes rørrende middel til penge 108 Sld. 3 mrk. 6 
skl.,  
Denne Salig Qvindes Ifareklæder, er efterskrefne, it blaat wadmels skiørt er taxered for 2 Sld., en 
blaae wadmels trøye for 2 mrk. 8 skl., en gl. sort pollemeetis half kiol med 2 røed sartis half ermer 
udi for 1 Sld., it sort fifskaftis skiørt for 9 mrk., it grønt wadmels skiørt for 7 mrk., en gl. sort klædis 
trøye for 1 mrk., it blaat florets ofverlif med 2 røde sartis ermer udi med staal maller udi for 2 Sld., 
Summa 9 Sld. 3 mrk. 8 skl., Her imod var stiffaderen Hans Jørgensen fornøyet med sin egne 
Ifareklæder, og der for er bemelte denne Salig Qvindes Ifareklæder, deelt imellem forskrefne denne 
Salige Qvindes 2 sønner og 3 døttre, er deraf en broderlaad penge 2 Sld. 3 mrk. 4 4/7 skl., og én 
systerlaad 1 Sld. 1 mrk. 10 2/7 skl.,  
Saa er for dend eldste søn Niels Jensens anpart, som hans Moders søstermand Esper Pedersen i 
Westermarie sogn er wærge for, som er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., udlagt it blaat wadmels skiørt, er 
taxeret for 2 Sld., en sort pollemeetis half kiol med 2 røede satiits half ermer udi er sat for 1 Sld., 
her af till ofvers 12 skl.,  
Dend anden søn Olluf Jensen som Jørgen Pedersen i Clemmedsker sogn er wærge for tilkommer 
paa sin anpart af sin Sahl: Moders Ifareklæder 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., hvor for er udlagt, it sort 
fifskaftes skiørt for 9 mrk., en blaar wadmels trøye for 2 mrk. 8 skl., r´til ofvers 4 skl.,  
Dend eldste daatter Bohl Jensdaatter, som hendis halfbroder Peder Jensen er wærge for, 
tilkommer 5 mrk. 10 skl., hvorfor er udlagt, it grønt wadmels skiørt for 7 mrk., til ofvers 1 mrk. 6 
skl.,  
Dend anden daatter Kirstine Jensdaatter, som hendis morbroder Laurids Lauridsen i Aaker sogn 
er wærge for tilkommer 5 mrk. 10 skl., derfor er udlagt it blaat florets ofverlif med 2 røede sartis 
ermer udi med staal maller udi er sat for 2 Sld,, tilofvers 2 mrk. 6 skl.,  
Dend yngste daatter Giertrud Jensdaatter, som hendes moderbroder Arist Laursen i 
Clemmedsker sogn er wærge for tilkommer 5 mrk. 10 skl., hvor for er udlagt, en gl. sort klædes 
trøye for 1 mrk., ved sin eldste søsters wærge Peder Jensens udleg 1 mrk. 6 skl., ved sin anden 
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søsters wærge Lars Larsen i Aaker sogns udleeg 2 mrk. 6 skl., ved sin eldste broder Esper Peders 
udleg at hafve 12 skl., ved sin yngste broders wærge Jørgen Pedersens laad at hafve 2 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurde berørte Stiffader Jørgen Hansen, saa vel som samptlig børnens wærger, 
om de hafde meere at angifve, till dette Sterfboets middel hvor till de svarede, ey videre at være, 
uden hvis denne Sal: Qvinde, efter sin benefnte Sahl: Mands skiftebref, arfvede, under dato 3 may 
1700. udi forbemelte 63 gaard, efter samme skiftebrefs videre indhold, og formelding penge 21 Sld. 
2 ½ skl., hvilke og till dette Sterfboes middel nu anføris,  
Blifver  saa boets middel tilsammen penge 129 Sld. 3 mrk. 8 ½ skl.,  
Hernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætentioner og er der till 
giort udleg som her efter følger. 
Till Amptstuen rester efter dend i bog Clarringen dend 30 Marty 1700. gifne efter retning, till 1. mat 
1700. 11 Rixd. 2 mrk. 14 skl., som i det skiftebref efter salig Jens Pedersen dend 3 May 1700. er 
anført og udlagt, derpaa findes efter qvitering at være betalt, dend 8 May 1700. 2 Rixd 4 mrk. item 
efter qvitering dend tiende qbd: 1700. 4 rixd. Rester saa af bemelte restants 6 Sld. 1 mrk. 14 skl., 
item rester for 1700. 2 tønder 1/5 tønde Biug á 9 mrk tønden er 4 Sld. 3 mrk. 13 skl., item bog 
Clarrings penge 7 Sld., January Qvartal skat 3 mrk. 12 skl., udlagt her for berørte summa 19 Sld. 1 
mrk. 7 skl., 2 tønder Biug i dend syndre lade á 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk., 6 tønder Haufre i dend nørre 
lenge for tønden 2 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 3 mrk., 4/5 tønde Rug som er saaed er sat for 2 Sld. 2 mrk., 
en sort røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en staur øpse for 12 skl., it 
bufve sauf for 10 skl., hos fornefne Hans Jørgensen at hafvis 1 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred foruden 2de Kiør, som er en blaket og en sort røgget Koe, som her i 
boet findes, Peder Rosman tilhørende, og er udi leye penge 14 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt her for en 
sort skioldet Koe for 5 Sld., en røe hielmet Koe for 5 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., it røe hielmede 
Qvienød for 6 mrk., en hvid ullen hofvet dynne for 12 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Mads Høg i Rønne fordred for wahre som vedgikes 4 mrk., udlagt en kaappe borddug for 4 mrk.,:/: 
Esper Pedersen i Westermarie sogn fordrer for wef løn 1 mrk., udlagt en ploug aas med en jern 
vidie for 1 mrk., :/: 
Esper Hansen i Østermarie sogn tilkommer for Sild, efter Hans Jørgensens angifvende penge 4 
mrk., udlagt 3 gl. wogn hiul og it bag ree er sat for 4 mrk., med 2 smaae gl. stier.:/: 
Esper Laursen i Westermarie sogn fordred arbiedsløn 3 mrk., og for at grafve 2 mrk., er 5 mrk., 
udlagt en gl. spin rok for 2 mrk., en jern gryde kraag for 3 mrk., :/: 
Anna Jensdaatter tilkommer tienesteløn som blef nu bevilget 4 mrk., udlagt en spin rok for 3 mrk., i 
østerhuuset en ullen pude uden lin vor for 8 skl., it blaargarns lagen for 8 skl., :/: 
Margrete Jørgen Søfrens at hafve wefveløn 4 mrk., udlagt en laasfast forre kiste i stuen, er taxeret 
for penge 4 mrk., :/: 
Hans Madsen i Nyker sogn fordred rentte for 1700. af simmmn andeel 10 Sld. 1 mrk. 11 skl., som 
er bestaaende i denne 63 gaard penge 2 mrk., udlagt 2 graae Ornegrise for 2 mrk., :/: 
Kirstine Sahl: Jørgen Jørgensens er bevilget, for sin umage her i dette boe, med opvartning i denne 
Sahl: Qvindes svaghed og ved begrafvelsen penge 2 mrk., udlagt en graae ullen underdynne i 
Østerhuuset for 2 mrk. 8 skl. Til ofvers 8 skl., :/: 
Karen Sahl: Laurids Ibsen i rønne tilkommer og rester efter fornefne skiftebreg penge 1 mrk., 
udlagt it gl. deigne trug for 1 mrk., :/: 
Sogne Deignen Alexandre Ecoman tilkommer for Anno 1700. en skeppe Biug ansat for 1 mrk. 8 
skl., udlagt en Søegris, graae for 1 mrk., it gryne sold for 8 skl., :/: 
Efter det skiftebref ganget efter bemelte Sahl: Jens Pedersen dend 3 may børn, nemlig  
Bohl Jensdaatter som half broderen Peder Jensen er wærge for penge 3 mrk. 15 skl., udlagt en 
graae ullen ofverdynne i Østerhuuset for 5 mrk., till ofvers 1 mrk. 1 skl., :/: 
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Item daatteren Kirstine Jensdaatter, som Laurs Laursen i Aaker sogn er wærge for tilkommer 
og rester sin fæderne arfve som er 3 mrk. 15 skl., udlagt en røe røgget spæ Tyr kalf for 2 mrk. 8 skl., 
hos Peder Jensen myndlings udleg at hafve 1 mrk., it gl. hiønde med guhl stribet bon for 8 skl., til 
ofvers 1 skl.,  
Nog  tilkommer dend yngste daatter Giertrud Jensdaatter som nu Arist Laursen i Clemmedsker 
sogn er wærge for, sin fæderne løsøre arfve som er penge 3 mrk. 15 skl., udlagt it nye wefvet 
sengklæde for 4 mrk., i stuen till ofvers 1 skl., :/: 
Imod denne Salige Qvindes udfart eller begrafvelses bekostning blef stiffaderen Hans Jørgensen 
bevilget udlæg 24 Sld., udlagt i stuen, en hvid ullen ofverdynne for 5 mrk., 2 puder med lin vor for 
7 mrk., en hvid ullen hofvet dynne for 1mrk 8 skl., en ullen graae ranned hofvet dynne for 1 mrk., it 
blaargarns lagen for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., en sort Hoppe for 9 Sld., en brun 
stiernet Hoppe for 8 Sld., it hvidt Qvigenød for 1 Sld. 1 mrk., it sort braaget Qvigenød og for 5 
mrk., en røe hielmet spæ Qvigekalf for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage, bevilget 6 mrk., udlagt en sort ranned ullen underdynne i stuen for 
7 mrk., till ofvers 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning, paa Sterfboet at forfatte, dette skiftebref at 
skrifve, og til bogs føre, med efterretninger till de vedkommende at skrifve, og slet papir till skiftes 
fornødenhed bevilget 3 Sld. 3 mrk., udlagt 3 skepper ertter for 6 mrk., it bruegarns lagen i stuen for 
4 mrk., en ploug knif for 1 mrk. 8 skl., it fior wehr lam og it gimmer lam for 4 mrk., til ofvers 8 skl.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af it lam 8 skl., ved skifteforwalterens udleeg 
1 mrk., en gl. gaas for 1 mrk., hos Kirstine Sahl: Jørgen Jørgensens af en graae ullen underdynne 
for 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk. er 4 mrk., udlagt 2 skepper ertter for 4 mrk., :/: 
Stiffaderen Jørgen Jørgensen siger Hans Jørgensen for sin høflige omgiengelse, hand hafde med 
sin Sahl: Qvinde og sine Stifbørn, blef nu af samptlige vedkommende bevilget, en ride Foele, hand 
self her till boet, hafver indført, nu taxeret for penge 7 Sld., og blef Hans Jørgensen nu udlagt, dend 
forhen her udi taxerede, en blak brun bliset gillet Foele for 7 Sld.,:/; 
Dend yngste datter Giertrud Jensdaatters wærge Arist Laursen i Clemmedsker sogn, til berørte 
sin myndlings opforstring, eftersom hun er saa ringe af alder, blef af de vedkommende bevilget 
udleeg for 5 Sld., udlagt en røe Koe for 5 Sld., 
Dend yngste søn Olluf Jensen som hans fader broder Jørgen Pedersen, er wærge for, blef forhen 
af sin Sahl: Moder bevilget, it Faar, som nu er taxeret for 3 mrk., hvilket de vedkommende 
sambtøket saaleedes at udleggis, og derfor udlagt, it syed hiønde, med hvidt løet kalfskind under, er 
sat for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner, till penge 87 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 41 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Hvor af Stiffaderen Hans Jørgensen tilkommer dend halfve part som er 20 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne Sahl: Qvindes samptlige børn, som er 2 
Sønner og 3 Døttre. Er deraf en broderlaad 5 Sld. 3 mrk. 14 skl., og en systerlaad er 2 Sld. 3 mrk. 15 
skl.,    
For Stiffaderen Hans Jørgensens anpart som er  20 Sld. 3 mrk. 9 skl., er udlagt, dend halfvepart af 
hvis denne Sahl: Qvinde hafver arfvet udi denne 63 gaard i Westermarie sogn, efter derom hendis 
forige Mands skiftebrefs viidere udvisning, som er dend halfvepart 10 Sld. 2 mrk. 1 ¼ skl., en soed 
bliset Hoppe for 8 Sld., en mæssing kedel paa en stor span for 1 Sld. 2 mrk. en graae sandet Soegris 
for 12 skl., 2 aar med bihl paa for 1 mrk., 2 gl. harrer á 6 skl er 12 skl., 2 les Høe i søndre lenge i 
østerende for 10 mrk., heraf till ofvers 9 mrk., :/: 
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Dend eldste søn  Niels Jensen som Esper Pedersen i Westermarie sogn. er wærge for, tilkommer 
5 Sld. 3 mrk. 14 skl., hvor for er udlagt, af dend anpart som hans Moder arfved udi denne 63 gaard i 
Wæstermarie sogn. som før ermelt, er her til udlagt 3 Sld. 1 skl., it brun blisetugillet Hestføll for 1 
Sld., hos Hans Jørgensens udlæg 1 Sld. 2 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk., en gl.agedynne med en sort 
lap paa for 8 skl., en half tønde med en bon udi for 4 skl., ved Arist Lars myndlings udleg 1 skl., :/: 
Dend yngste søn  Olluf Jensen som hans fader broder Jørgen Pedersen er wærge for, tilkommer 5 
Sld. 3 mrk. 14 skl., hvor for er udlagt, af dend anpart som hans Moder arfved udi denne 63 gaard i 
Wæstermarie sogn. som før ermelt, er her til udlagt 12 mrk., en span stoer kaabber kedel for 3 mrk. 
8 skl., 2 gl. Gies og en Gaas for 3 mrk., af en lin weff med behørige jern 4 mrk., it førre bord i stuen 
med en oben foed 1 mrk., en kiste uden laag for 8 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Dend eldste daatter  Bohl Jensdaatter  som  Peder Jensen er wærge for, tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 
15 skl., hvor for er udlagt af sin Moders arfvepart udi 63 gaard i Westermarie sogn 6 mrk., af lin 
wefven 4 mrk., hos Stiffaderen Hans Jørgensens laad 1 mrk. 8 skl., it gl. hiønde med løet skind lap 
paa for 6 skl., at it haandklæde 1 skl., :/: 
Dend anden daatter Kirstine Jensdaatter som Laurits Lauridsen i Aaker sogn er wærge for  
tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 15 skl., hvor for er udlagt af sin Moders arfvepart udi 63 gaard i 
Westermarie sogn 6 mrk., af lin wefven 4 mrk., hos Stiffaderen Hans Jørgensens laad 1 mrk. 8 skl., 
en jern tyfve for 6 skl., af it haandklæde 1 skl., :/: 
Dend yngste daatter er  Giertrud Jensdaatter som Arist Laursen i Clemmedsker sogn. tilkommer 
2 Sld. 3 mrk. 15 skl., hvor for er udlagt af sin Moders arfvepart udi 63 gaard i Westermarie sogn 6 
mrk., af en lin wef at have 6 mrk., :/: 
Dend andeell som it hvert barn , saa vel som disse denne Sahl: Qvindes børn som de forige børn, 
denne Salige Qvindes første Mand Jens Pedersen med sin første hustru aufled hafver, og de efter 
bemelte deris Sahl: Fader Jens Pedersen arfved hafver, udi fornefne 63 gaard i Westermarie sogn 
beholder it hvert barn den er til reignet, og det efter deris Sahl: Fader Jens Pedersen oprettede 
skiftebrefs viidere udvisning. Og efter som forskrefne samptlige vedkommende ike hafver meere till 
dette Sterfboes middel at angifve, end forskrefvet staar som de efter skifteforwalterens anfordring 
hafver benegtet og her paa Sterfboet ej nu efter paa fordring, sig fleere, med videre Gields 
fordringer, end foran findes indført, saaa sluttis derved dette skifte, hvilket at dette saa er tilganget 
og Passeret som foran her udi er indført, des till widnisbiurd under vore hænder og Zigneter skifte 
steden Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Hans Jørgensen  Esper E:P:S: Persen.  Jørgen J:P:S: Persen. 
Lars Larsen. Arist A:L:S: Laursen,eget skrefne navn.  Arist Ibsen. 
Niels N:I:S: Ibsen eget skrefne navn.  
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Anna 1701. Den 4 Marty, er efter Foregaaende lovlig giorde Tillysning, Mødte paa Rettens Weigne  
 Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin 
fuldmegtig Hans Jensen af Rønne og skifte skrifveren Henrik Brugman, Tillige med Tvende 
wurderings mænd Per Espersen og dend 14. Peder Hansen  begge i Clemmedsker sogn. At ville 
holde skifte og Deeling, efter afgangne Anders Gregersen, og hans Sahl: Hustru Margrete 
Pedersdaatter, som begge boede og døde, i it Udhuus, liggende paa dend 17 gaards grund i 
Clemmedsker sogn.  
 
Mødte og saa denne ommelte Sahl: Qvindes arfvinger, hendis daattermand Christen Willumsen, 
boende paa Tingsta i Westermarie sogn, som er wærge for sin afdøde hustrues søn, Jep 
Christensen. Item denne Sahl: Qvindes daattermand Peder Svendsen i Westermarie sogn, paa 
sin hustruis weigne, Ingeborg Jepsdaatter, Saa og Salig Anders Gregersen arfvinger,  
hans søn Hermand Andersen i Clemmedsker sogn. 
Peder Jørgensen dend Sahl: Mands daattermand, paa sin hustru Walborg Andersdaatters 
weigne, 
Item Dend Sahl: Mands daattermand Aage Bendsen, paa sin hustru Anna Andersdaatters 
weigne, og 
Jens Laursen paa sin hustru denne Sahl: Mands daatter Ellene Andersdaatters weigne, 
Alle boende i Clemmedsker sogn. 
Hvor da samptlig disse forskrefne arfvinger, af berørte rettens betienter, blef tilspurdt og formanet, 
at fremvise og lade komme under registering, bemelte denne Sahl: Mand, og hans Sahl: Hustrues 
gods og Eyendom, ved hvad navn det kunde hafve; 
Saa svarede Mandens Anders Gregers arfvinger, efter som Anders Gregersen sidste ved døden 
afgik, at de afdøde gandske indtet rørrende Gods sig efterlod, og ingen af alle de som nu var tilstede 
viste nu noget til registering at fremvise; Hvor for rettens betiente nu i Sterfboet, ey noget skifte 
kunde foretage. Hvilket at som forskrefvet staar, er tilganget og saa Passeret, at være des til 
widnisbiurd under samptlige vore hænder, som paa samme tid paa dem  berørte 17 gaard være 
mødte, og tilstæde. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra.  Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Per P:H:S: Hansen. Esper E:E:S: Espersen. 
Christen K:W: Willumsen. Peder P:S: Svendsen. Herman H:A;S; Andersen  
Aage A:B:S: Bendsen.      Peder P:J:S: Jørgensen.  Jens J:L:S: Larsen. 
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Anna 1701. Den 7 Aprill, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Salige Mogens Andersen, som boede og døde paa dend 20de  

Jordeyendoms gaard, beliggende ved Klindt i Westermarie sogn. Imellem denne  Sahl: Mands   
efterlatte hustru  Karen Nielsdaatter, for hende blef efter hindes begiering, till laugwærge 
anordnet, hendis daattermand Niels Carstensen boende i Knudsker sogn, saa og paa anden side, 
denne Sahl: Mands børn, som er en søn og en daatter, hvor till bemelte denne Sahl: Mands 
efterlefvende hustru er stifmoder, menlig. 
 
Sønnen Jens Mounsen nu paa 21 aar gl. for ham er hans systermand Jens Jacobsen tilordnet at 
være tilsiuns wærge, indtil hand sine myndige aar efter loven opnaar, 
Daatterren Margrete Mounsdaatter i ægteskab med bemelte Jens Jacobsen som og nu boer 
paa bemelte 20 gaard.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen 
og Niels Ibsen  i bemelte Westermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Qveg. 
En kol sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak grimmed Koe for 5 Sld., en blaket Koe for 5 Sld., en røe 
hielmet Koe for 5 Sld., it røe røgget Qvigenød for 1 Sld. 3 mrk., 2 sorte hielmede Qvigenød á 7 mrk 
er 3 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 7 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 8 skl., 2 unge Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Svin. En graae beltet Soe ifar for 5 mrk., en hvid Soe for 1 Sld., 
Øeg. En brun braaget gillet Foele for 7 Sld., en røe bliset Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en sort snoppet 
Hoppe for 5 Sld., én sort Hoppe for 5 Sld.,  
Gies. 3 gl. Gies á 20 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Kaabber Wahre. 
En gl. span kedel, vegtig til penge 1 Sld. 1 mrk., en kitte kedek af kaabber vegtig till penge 1 Sld. 1 
mrk. 8 skl., en gl. kaabber kedel paa 3 fieringer stor, som Enken i forige sin Sahl: Mands skifte er 
bevilget, lod disse arfvinger nu der ved forblifver, og saa leedes Enken foruden skifte bevilget, self 
at beholde. 
I lille stuen. 
En ullen graae rannet senge dynne for 1 Sld., en syed agedynne med sort wadmell under for 1 Sld. 2 
mrk., en nye wefvet agedynne med guhlt under for 2 mrk., it gl. flamsk hiønde for 1 mrk. 4 skl., en 
linnen pude uden lin vor for 12 skl., udi Østerhuus, en hvid ullen ranned ofver dynne for 2 mrk., en 
ullen sort rannet ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., it gl. wefved sengeklæde for 5 mrk., 2 gl. sammen 
satte sengesteder for 1 mrk., 
I stuen.  
It gl. wraaeskab med 2 dørre og en laas for dend eene dør for 6 mrk., it førrebord i stuen med oben 
foed og skuffe for 6 mrk., it fyrrebord i lille stuen med foed og skuffe for 5 mrk., it sengested med 
en list, ofven om i stuen for 10 mrk., en ploug med gl. forslit jern, hiul, bøsse og ringe for 4 mrk., en 
gl. wogn med træ hiul med smaae stier og en gl. hammell for 4 mrk., it aar med bihl paa for 12 skl., 
2 gl. Høestier for 8 skl., en gl. harre for 8 skl., 
Paa Loftet. 
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En gl. førre kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., en gl. bagstoel for 8 skl., 2  Qvernesteene till en 
haand qvern og it jern seigel for 3 mrk., en jern gryde kraag for 3 mrk., en jern haand stang for 1 
mrk., en gl. korn seis for 12 skl., en liung rifve for 8 skl., en staur øpse for 8 skl., it gl. kandebræ for 
8 skl., Westen stuen, it lidet ølkar paa en stor tønde rum for 2 mrk., ir gl. deigne trug med stoel for 
12 skl., en saae med 2 øren for 12 skl., en ballig for 8 skl., en gl. saar for 8 skl., 2 punne bøtter a 4 
skl er 8 skl., en øl halftønde for 1 mrk. 4 skl., 4 gl. sybøtter á 2 skl er 8 skl., en gl. finne span for 6 
skl.,  
I Kammered i Krubhuuset. 
It lidet fyrrebord med gl. foed for 1 mrk. 8 skl., en ride sadel med it gl. grønt klæde sæde udi, med 
stibøyle uden sadel jord er sat for 3 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne løsøre gods till penge 82 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Wiidere befindes dette Sterfboe at werre till beste att anføre, efter en 8te mænds forretning, med 
formand Jens Terkelsen i Nyelaursker foran dateret dend 9 Oktober 1690. oprettet paa denne 20de 

gaard i Westermarie sogn, denne Sahlig Mands efterlatte hustru Karne Nielsdaatter udi forberørte 
20de gaard, at var tilreignet, paa sin hofvetlaad 118 Sld. 2 skl. 9 d., og for Samfrender holdet at være 
tilkiendt 6 Sld., er tilsammen penge 124 Sld. 2 skl. 9 d.,  
Og blef samptlige de vedkommende, af skifteforwalteren til spurdt, om de vare tilfreds, med 
forskrefne Samfrender forretning, som dend nu var beskrefven og af Jens Jacobsen fremlagt. 
Hvortil de svarede, at de dermed vare well tilfreds og fornøyet i allemaader, og ingen ank derpaa at 
velde hafve i nogen maade. 
Summe Summarum andrager forskrefne Sterfboets middel, med 1 1/5 tønde rug, som her ved 
gaarden i fisket er saaed, som er sat for 14 mrk., 
I alt till penge 209 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hvis Ifareklæder, som denne Sahl: Mand sig har efterladt, blef af samptlige de vedkommende, 
samtøket og bevilget, denne Salige Mands søn Jens Mounsen alene dem at beholde, hvor paa 
søstermanden Jens Jacobsen ey noget will anke, og der imod beholde Stifmoderen eller Enken, sine 
egne Ifareklæder, hvor med hun var tilfreds og fornøyet. 
Saa blef angifven efter skrefne Bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der till 
giort udleg som her efter følger; 
Af dend efter retning som i Bogclaringen dend 15 Marty 1701. denne Sal: Mand Mogens Andersen 
er meddelt, befindes at restere af denne 20de gaard for 1700. 8 Rixd. 4 mrk. 5 skl., deraf betaler Jens 
Jacobsen paa sin anpart penge 13 mrk., rester saa som dette sterfboe er skyldig penge 9 Sld. 3 mrk. 
5 skl., her for udlagt en brun braaget gillet Foele for 7 Sld., en hvid Soe for 1 Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 
skl er 1 Sld. 3 mrk., en finne span for 6 skl., til ofvers 1 skl.,  
Forskrefne ware antog Jens Jacobsen paa Klint og lofved at afclare fornefne restands for amptstuen: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter afreigning, som hand nu self her paa Sterfboet forklarede, i alt 
at reste, hvilket arfvingerne vedgik, penge 29 Sld. 2 mrk. 2 skl., og sagde arfvingerne at hafve 
forsignet Peder Rosman for bemelte Summa, udi forberørte 20 gaard efter som dend meeste part af 
Summen, bestaar udi reede penge, som til landgieldis og skatterens afbetaling, af Peder Rosman er 
forstragt, af dend aarsage, er nu her paa skiftet, Peder Rosman giort indførsel udi forom rertte 20 
gaards for de penge for 29 Sld. 2 mrk. 2 skl., Indtill de der af, skadesløs betalt worder. 
Hans Sigvorsen i Rønne fordrer som rester paa en skeppe Ertter penge 2 mrk. 8 skl., udlagt, af it 
Qvigenød med Ingeborrig Salig Olluf Jensens 1 mrk. 9 skl., ved Barbara Christophers udleg de 15 
Sld.,  
Barbara Salig Christopher Hansen i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 3 mrk. 4 
skl., udlagt en kitte kaabber kedel er vegtig till penge 5 mrk. 8 skl., till ofvers 2 mrk. 4 skl.,  
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Ingeborrig Sal: Olluf Jensens i Rønne fordred efter afreigning som vedgikes penge 5 mrk. 7 skl., 
udlagt it røe røgget Qvigenød for 7 mrk., til ofvers 1 mrk. 9 skl.,  
Hans Jensen i Jullegaarden i Aakier sogn, fordred som hand till Sogne Præsten i Aaker sogn Hr: 
Thue Laursen har sagt god for anvendt til denne Salige Mands Sahl: Faders begrafvelse, penge 2 
Sld. 2 mrk., tillagt hos Niels Castensens udleg af en røe hielmet Koe disse 10 mrk.,  
Laurids Hansen forige kirkewærge i Wæstermarie sogn, fordred som rester af kirketiende for 1697. 
8 skl., og for 1698 en tønde haure 3 mrk., og en skeppe Biug 2 mrk., efter gl. maal at reigne er 5 
mrk. 8 skl., rentte her af i 2 aar 8 skl., for disse 6 mrk., udlagt, it sort hielmet Qvienød for 7 mrk., til 
ofvers 1 mrk., :/: 
Ilige Kirke wergen Arist Ibsen fordred for 1899 som rester kirketiende, én tønde haufre 4 mrk., og 
en skeppe gl. maal biug 2 mrk. 4 skl., er 6 mrk. 4 skl., Rentte her af 6 skl., for disse 6 mrk. 10 skl., 
udlagt, it sort hielmet Qvigenød for 7 mrk., till ofvers 6 skl., :/: 
Olluf Rasmusen i Westermarie sogn fordred laante penge 4 mrk., udlagt en graae beltet Soe ifar, er 
sat for 5 mrk., till ofvers 1 mrk., :/: 
Rasmus Olludsen i Nyelaursker sogn fordred som vedgikes penge 12 skl., udlagt en saae med 2 øren 
for 12 skl., :/: 
Peder Munk i Nylaursker sogn fordred som vedgikes penge 10 skl., udlagt af en kaabber kedel at 
hafve de 10 skl., :/: 
Niels Castensen i Knudsker sogn fordred for 2 skeppe Rugmeell á 4 mrk., og for en skeppe Biug 
malt 2 mrk., er tilsammen penge 10 mrk., udlagt en røe hielmet Koe for 5 Sld., til ofvers 10 mrk., :/: 
Mortten Madsen i Knudsker sogn fordred for 3 skepper Haufre, skade Gield á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 
udlagt it lidet ølkar paa en tønde rum, er sat for 2 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Svend Mikelsen og Hans Mounsen i Knudsker sogn, mødte her paa Sterfboet og Prætende rentte, af 
dend anpart, som de paa deris hustru og myndlings wegne, efter forberørte Samfrender forretning, 
kunde tilkomme af denne 20 gaard, Da som Enken nu berettet, at hindes søn Jens Jacobsen, efter 
sin egen willie, pløgede og saaede hvor ham lystet strax da hans fader ved døden er afgangen, og till 
dato, Protesterit Enken med sin Laugwerge at Jens Jacobsen der for til de intet resterende bør dend 
andeel rentte efter Samfrender forretningens indhold betale, af dend aarsage skifteforwalteren saa 
denne Prætension med videre henvist till loug og ret. Jens Jacobsen Enkens søn Prætenderit it kravf 
for adtskillige poster, efter en opskrift som hand fremlagde og strax till sig igien annammed, 
hvilken fordring hans Moder med hendes Laugwerge ike saaleedis var stendig. Men berettet at Jens 
Jacobsen om endelig regenskab imellem hinde og bemelte hindes søn blef giordt, skulle well 
befindes at sønnen Jens Jacobsen ike med nogen ret kunde noget, nu hafve at Prætendere. Og som 
partterne ike kunde erkiges, om saadan deris imellem værende, saa henviste skifteforwalteren 
saadan stridighed till loug og ret. 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 2 Sld. 2 mrk., skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 
4 Sld., for disse 6 Sld. 2 mrk., er udlagt en sort Hoppe for 5 Sld., en gl. span kaabber kedel for 1 
Sld. 1 mrk., af giesene 1 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af giæsene 2 mrk. 12 skl., en liung rifve for 8 
skl., till ofvers 4 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk er 4 mrk., udlagt af fornefne Sort 
hielmede Qvigenød at hafve 1mrk. 6 skl., en jern haand stang for 1 mrk., it aar med bihl for 12 skl., 
hos Olle Rasmusen 14 skl.,  
Abraham Nielsen tilkommer for liig kisten arbeidsløn, saa og for deelerne till bemelte liig kisten 
som Jens Jacobsen fordrer penge 3 Sld., udlagt for disse 3 Sld., som her efter følger. 
Jens Jacobsen fordred for én Tyr som blef slagtet till begrafvelsen, som ansattes, efter som dend 
ikun var i 3 aar for 6 Sld., og beholder Jens Jacobsen huuden af Tyren for 1 Sld., og for kiødet 
skeer udleg for 5 Sld., Hans Holm fordret for at grafve till denne Salige Mands liig, der for blef 
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bevilget udleg for 1 mrk., er saa tilsammens med de 3 Sld. 8 Sld. 1 mrk., udlagt for disse 8 Sld. 1 
mrk., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak grimmed Koe for 5 Sld. Er 10 Sld. 2 mrk., till ofvers 9 
mrk.,  
Videre fordred Jens Jacobsen, som hand har tillagt, till denne Salige Mands begrafvelse, for en 
fiering fisk 5 mrk. 3½ skepper sigtet rugmell á 3 mrk. er 10 mrk. 8 skl., en gaas for 1 mrk., smør for 
3 mrk., en tønde øll for 3 Sld., er 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt en blaket Koe for 5 Sld., ved forrige 
udleeg at hafve 2 Sld. 1 mrk., it lidet fyrrebord i krubhuus Cammeret med oben foed for 1 mrk. 8 
skl., 2 sammensatte sengesteder for 1 mrk., :/: 
Imod udfarten og dend bekostning, som er anvendt, paa denne Salige Mands begrafvelse, blef hans 
efterlatte bemelte hustru lige wederlaug, af samptlig de vedkommende  bevilget, som opdrog til 
penge 40 Sld., her for er formeedelst ringe løsøre, giort indførsel udi forberørte 20de gaards 
jordepenge for penge 40 Sld., her for uden beholdte Enken sin sengs klæder, foruden skifte og laae 
samme senge klæder i Holsengen i stuen, hvilke hende af de vedkommende blef bevilget; 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 116 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling, saavel som af løsøre, som denne Sahl: Mands 
efterlefvende hustrues Jordepenge, udi for berørte 20de gaard i westermarie sogn penge 93 Sld. 1 
mrk. 14 skl., :/:  
Saa efter di dagen nu er forløben, da blef Enken med sin laugwerge, og de andre denne Sahl: Mands 
arfvinger, af skifteforwalteren til spurdt, om de wiste meere till dette Sterfboes middel at angifve, 
hvor till de svarede, ike videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar, ike heller angaf sig 
fleere, med videre Gields fordringer, end foran findes indført, hvor forre vi dette under vore hender, 
ind till videre endelige slutning Attesterer, Saaleedis som forskrefvet staar i alle maader paa 
Sterfboet, at verre tilganget og Passeret skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten og Commendant, Saavelsom Amptmands weigne  
Hans Jensen. Henrik Brugman. Niels Castensen.         Arist Ibsen. 
Svend S:M:S: Mikels eget skrefne navn.  Niels N:I:S: Ibsen 
Paa min hustruis weigne Jens Jacobsen. 
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Anno 1701.2 May efter at udleeg til forskrefne Gields fordringer, saaleedes som foran 
findes indførdt, var giort, saa udi de vedkommendes nerverrelse blef atter med dette skifte, videre 
foretagen og Passeret i følgende maader. 
 
Først blef dend post angaaende rentten, af dend halfvepart, 20de gaards taxt, hvor om Svend 
Mikelsen paa sin hustruis wegne og Hans Mounsen paa sin Myndlings weigne, forhen har 
anmældet, nu imellem arfvingerne indbyrdes foreenet og aftalt, saaleedes att Sønnen Jens Jacobsen 
her af boet bekommer udleg, efter gaardens taall, som formente Samfrender dommen indeholder af 
6 Sld., aarlig, at nyde dend halfvepart aarlige 3 Sld., i 6 aar er 18 Sld., og der imod skall Jens 
Jacobsen svare, alle de i Gaarden interesserede till deris anpart rentte efter gaardens taall og 
Samfrender Dommens Indhold udlagt 2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., en sort snoppet Hoppe for 5 
Sld., it wraaeskab med 2 dørre og en laas for dend eene dør for 1 Sld. 2 mrk., it førre bord i stuen 
med oben foed og skuffe for 1 Sld. 2 mrk., en ploug med behør for 1 Sld., en wogn med 3 hiul, 
sampt stier og hammel for 1 Sld., 2 Høe stier en harre á 8 er 1 mrk., i lille stuen, en graae rannet 
sengedynne for 4 mrk., it flamsk hiønde for 1 mrk. 4 skl., en linnen pude for 12 skl., i østerhuuset, 
en hvid ullen rannet ofverdynne for 2 mrk., en ullen sort rannet ofver dynne for 1 mrk. 8 skl., it 
wefvet seng klæde for 1 Sld. 1 mrk., en gl. fyrre kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., en bag stoel 
for 8 skl., 2 Qvern stenn og it jern seigel for 3 mrk., en korn seis for 12 skl., af en liung rifve de 4 
skl., en jern gryde kraag for 3 mrk., en staur øpse, it kande bræ á 8 skl er 1 mrk., er 18 Sld., :/: 
Videre blef Jens Jacobsen af samptlig de vedkommende bevilget isteden for én agedynne og it 
hiønde ham forhen tilhørde, nu at nyde udleeg for 2 Sld., og derfor at tilleggis efterskrefne, en syed 
agedynne med sort wadmel under for 6 mrk., en nye wefved agedynne med guhlt under foer for 2 
mrk.,  
Siden skiftet begyndtes er bort død, 2 unge Faar i registeringen er sat for 6 mrk., item 2 gl. Faar og 
er bort død. Som i registeringen er anført for 7 mrk., og deignen bevilget for begrafvelsen, it Faar 
ansat for 3 mrk. 8 skl., er tilsammen 4 Sld. 8 skl., Hvilket saaleedis fra registeringen er nu afdragen, 
og fra boens middell afgaar. 
Widere blef af Jens Jacobsen angifven, at verre siden skiftet begyndtes, bort død en røe bliset Mæhr 
i registeringen anført for 5 Sld. 2 mrk., som og saaleedes fra boens middel er afdragen, 
Saaleedes blifver nu Sterfboets Gield og Prætensioner til penge 146 Sld. 1 mrk.,  
Blifver saa endelig i behold udi alt penge 63 Sld. 2 mrk. 8 skl., og bestaar denne 
beholdning udi løsøre gods penge 9 Sld. 8 skl.,  
Og som ingen skifte er giort efter Salige Mons Andersens for ham afdøde hustru Anna 
Jensdaatter, saa deelis denne beholdning af løsøre, efter lowens femtte bogs 2. capitel 69. 
Artiouls tilhold, udi 3 lige laader hvor af Enken som nu lefver, efter Sallig Mouns Andersen 
Karne Nielsdaatter som før var i ægteskab med Sahl: Jacob Jensen tilkommer en 3die part er 
3 Sld. 2 2/3 skl., og der for er udlagt, en sengested i stuen, med en list ofven paa eller om for 2 Sld. 
2 mrk., It deigne trug med stoel for 12 skl., en øl half tønde for 1 mrk. 4 skl., ved Mortten Mads i 
Knudsker sogns udleeg 2 2/3 skl., de thoe tredje deele tilkommer Salig Mouns Andersens og Hans 
for ham afdøde bemelte hustrues børn, som er en søn og en daatter 
Sønnen Jens Mounsen og daatteren Margrede Mounsdaatter i ægteskab med bemelte 
Jens Jacobsen og tilkommer berørte Søn Jens Mounsen af de to 3die deel 4 Sld. 3 skl. 8 d.,  
Hvorfor ham er udlagt it fyrre bord i lille stuen for 5 mrk., en ride sadel med grønt klæde udi sædet 
og stiebøyle udi for uden sadel jord for 3 mrk., en ballig for 8 skl., en gl. saae for 8 skl., 2 finne 
bøtter for 8 skl., 4 si bøtter á 2 skl er 8 skl., af rug sæden 6 mrk., hos bemelte Mortten Mads udleeg 
at have 3 2/3 skl.,  

bornholmerting.dk 295



 2

Daatteren Margrete  Jens Jacobsen, tilkommer af fornefne to tredje deel 2 Sld. 1 skl. 10 d., 
hvor for hende er tillagt, af forskrefne Rug sæd at have 2 Sld., og hos Mortten Madsen i Knudsker 
sogn  udleeg at hafve 1 skl. 10 d., resten af de fornelte 63 Sld 2 mrk. 8 skl., bestaar af for berørte 
Enkens Jordepenge, i for omrørte 20de gaard i Westermarie sogn, som er 54 Sld. 2 mrk., her af efter 
Foreening, imellem Enken med sin laugwerge Niels Castensen og Jens Jacobsen blef afhandlet, 
saaleedes, at forhen Jens Jacobsens anførte Prætensioner efter hans opskrift, som till loug og ret er 
henvist, skall ved det at Jens Jacobsen er bevilget at nyde for alt sammen af berørte jordepenge, 
skall hafve og nyde som og nu udleggis till Jens Jacobsen 9 Sld., resten som er 45 Sld. 2 mrk.,  
Understaar vi rettens betiendte, os ike at deele, efter som Sahl: Mouns Andersen ingen self eyende 
Jordepenge her i boet hafve indført, men Enken Karne Nielsdaatter dem self beholde, efter som 
hun dem efter sin første Sahl: Mand hafver arfvet, Hvilket at saa er tilganget og Passeret som 
forskrefvet staar, dis till widnisbiurd under vore hender, Skiftesteden Ut Supra. 
Hans Jensen. Henrik Brugman. Niels Castensen. 
Svend S:M:S: Mikelsens eget skrefne navn.   
Ofver værrende ved denne forretning  Hans Bidstrup. 
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Anna 1701. Den 13 Aprill, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Hans Gudbergsen  som boede og døde paa dend 22 Jordeyendoms 
gaard, udi beliggende paa Landet paa Borringholm udi Pedersker sogn. Og det Imellem denne Sahl: 
Mands hustru Mette Jensdaatter for hende blef efter hendis begiering, till laugwerge anordnet, 
Hans Lassen i bemelte Pedersker sogn. De paa eene side, og paa anden side, denne Salige Mands 
børn, som erre 2de kull, nemlig, denne Sahl: Mands med sin første for ham afdøde hans Sahl: hustru 
Margrete Søfrensdaatter, auflede 2 sønner og én daatter, hvor af 
 
Dend eldste søn Peder Hansen boende i Povelsker sogn. 
Dend anden søn er Søfren Hansen og boende i bemelte Povelsker sogn. 
Daatteren er Sidzele Hansdaatter i ægteskab med Jens Mikelsen boende i formelte Povelsker 
sogn, som for hende svarede. 
Saa og med denne nu efter lefvende hustru, auflede 3 sønner og 2 døttre, hvor af. 
Dend eldste søn er Gudber Hansen tienner hos Moderen, sin egen wærge. 
Dend anden søn er Peder Hansen 15 aar gl. for hammen er till wærge anordnet fader broderen 
Rasmus Gudbersen boende i Povelsker sogn. 
Dend tredje søn er Hans Hansen paa 13 aar gl. for ham er till wærge anordnet, hans broder 
Gudber Hansen, og Anders Rasmusen i Pedersker sogn at werre tilsiuns wærge, efter som berørte 
Gudber Hansen, endnu er uden ægteskab. 
Dend eldste daatter var Margrette Hansdaatter, som var i ægteskab med Berttel Jensen i 
bemelte Pedersker sogn. Og ved døden er afgangen, og efterlatte sig, som nu lefver, en søn ved 
navn Jens Berttelsen, som bemelte hans fader Berttel Jensen er wærge for. 
Dend yngste daatter Karne Hansdaatter 23 aar gl. for hende er til wærge anordnet, hendis 
halfbroder berørte Peder Hansen i Povelsker sogn. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Anders 
Rasmusen og Hans Hansen  i bemelte Pedersker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger. Nemlig. 
Heste og Hopper. 
En sort Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., en soedet Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for 7 Sld. 2 
mrk., en gl. brun bliset Hoppe for 3 Sld., en liden sort gl. Hest for 4 Sld., it sort brunt Hestføll for 4 
Sld., it brunt bliset ugillet spæt Hestføll for 1 Sld. 2 mrk., nok fandtis en brun bliset Mæhr, som med 
arfvingerne tilstod, at sønnen Gudber Hansen er tilhørende; 
Qveg. 
En ung sort beltet Koe for 4 Sld., en brun Koe for 5 Sld., en ung rød Koe for 5 Sld., en sort røgget 
Koe for 5 Sld., en blaket Koe for 5 Sld., it sort studnød for 3 Sld., it brunt Qvienød for 1 Sld. 2 
mrk., en sort studkalf for 1 Sld., en ung sort røgget Koe for 5 Sld., en røe beltet Qvie ungefehr 4 
Sld., værdt, bevilgede med arfvingerne at Enken skal nyde foruden skifte, 
Spædekalfve. 
En blaket Qvigekalf for 3 mrk., en blak braaget Qvie kalf for 3 mrk., en røe stiernet Qviekalf for 3 
mrk., en sort røgget Tyrkalf for 3 mrk.,  
Faar. 12 støker Faar som er ved magt, støket sat for 3 mrk er 9 Sld., nog 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 
mrk.,  
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Svin. It hvidt Soesvin for 3 mrk., it hvidt galt svin for 3 mrk., nog it mindre galt svin som er hvidt 
for 2 mrk., en gl. hvid Soe for 2 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En gl. brøger kedel paa ungefehr én tønde stoer, er vigtig till penge 7 Sld., en span stoer kaabber 
kedel vog 7 skaalpund er 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., en gl. mæssing beken for 8 skl., en gl. mæssing 
kedel for 8 skl., en jern gryde kraag for 1 Sld., endnu en gryde kraag for 1 mrk. 8 skl.,  
Giæs. 4 gl. Giæs med Gaasen á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 1 mrk.,  
Sengeklæder i Wester seng. 
I Herberghuuset, en gl. linnen underdynne er sat for 1 Sld. 1 mrk., en linnen hofvet dynne for 12 
skl., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., it sengested med en side, og én gaul er sat for 1 mrk.,  
I Øster seng I Herberghuuset, en gl. ullen ofverdynne for 2 mrk., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., 
en gl. ullen underdynne for 3 mrk., berørte sengested, som er en side fiæl og en skammell for 1 
mrk., i Krobhuuset, en seng med nogle gl. palte nemlig sengepalte udi for 1 mrk.,  
I Stuen. It Blaargarns lagen for 8 skl., en blaae rannet ullen ofverdynne for 3 mrk.,  
Benche klæder. 
En flamsk benkedynne med skind under foer 3 allen lang for 3 Sld., it gl. flamsk hiønde med skind 
under for 1 mrk., nog it gl. blaargarns lagen i stuen for 8 skl., it flamsk hiønde med skin wor under 
for 3 mrk., en flamsk agedynne med skind under for 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde med røt wadmell 
under for 1 Sld., en blaae rannet ullen og linnen pude for 1 mrk., en gl. mæssing lysestage for 8 skl., 
en gl. dreyels bord dug for 1 mrk., en gl. jern bunden kiste med laas og hengsler, er sat for 4 Sld., it 
blaae ranned ullet ofverdynne vaar for 3 Sld., en alen røe sarts for 2 mrk., it gl. wraaeskab med 3 
dørre, uden laase, men med hengsler som er af fyrre er sat for 1 Sld., it gl. fyrre bord med en lugt 
foed er sat for 1 Sld. 1 mrk., en gl. speigel med en ramme om er sat for 1 mrk., it gl. jern bunden 
skrin for 3 mrk., i Herberghuuset, en nye laasfast fyrre kiste med hengsler for 2 Sld., it gl. fyrre bord 
med foed for 1 mrk. 8 skl., en røe bagstoel med halm bon udi for 1 mrk., it gl. madskab med 2 dørre 
uden laas for 2 mrk., 2 gl. half tønder á 2 skl er 4 skl., it lidet bræ for 4 skl., it gl. deigne trug i 
Krubhuuset for 1 mrk., 2 straabonds tønder for 1 mrk. 8 skl., en øltønde for 1 mrk. 8 skl., en øll half 
tønde for 1 mrk., en gl. seis med bom og ringe for 12 skl., en seyse bom for 6 skl., it brødbende for 
4 skl., 1½ tønde Rug á 8 mrk er 3 Sld., 5 tønder Haufre á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., it tør med foedtræ 
og ringe af svine haar med lægen for 12 skl., it gl. sold for 8 skl., it gl. drøfte trug for 2 skl., en garn 
hasse for 8 skl., en sædestoel for 4 skl., 
I Gaarden. 
En gl. arbieds wogn med tre hiul og gl.stier er sat for 1 Sld., 2 gl. harre for 10 skl., 2 gl. træ broke 
hamle med Heste haars seler for 8 skl., en tøm og 2 halseeler for 8 skl., en gl. ploug med behørige 
jern hiul, bøsse løbere ringe for 1 Sld. 2 mrk., 4 gl. stengetræer i port rummed for 8 skl., nogle 
stengetræer som er 6 stoke i søndre lade sat for 8 skl., it gl. aar med bihl for 8 skl., 2 smaae les Rug 
utersket, er sat for at verre 3 skepper á 1 mrk 8 skl., er 1 Sld. 8 skl., en jern tyfve for 6 skl., 2 gl. 
sleede meeder med jern vidier er sat for 8 skl., 4 traufve langhalm som skal bruges at tæke paa 
gaarden med eftersom tagene erre brøstfeldig, en gl. haand qvern, med it gl. huus og jern seigel for 
3 mrk., 2 gl. møg breeder á 6 skl er 12 skl.,  
I Wester Lade. 
4 smaae stengetræer, og en gl. sleede dret for 8 skl., 2 straabonds tønder i Sterhuuset á 8 skl er 1 
mrk., en straae bonds tønde for 4 skl., en gl. Kierne for 4 skl., it gl. svinetrug for 2 skl., en gl. benk i 
forstuen for 4 skl., it gl. egetræ østen till i gaarden er sat for 4 skl., 8 røste støtter, østen till i 
gaarden, med nogle smaae stengetræer der ved, er sat ofver hofvet for 1 mrk., en gl.liung rifve for 8 
skl., it gl. tørf jern for 8 skl., en jern haand stang for 2 mrk., 3 tønder Rug som er saaed, her ved 
bemelte 22 gaard i afvigte fisket, deraf sættes strøe rugen for tønden 2 Sld., er 6 Sld., i Wester ende 
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paa stue lengden 10 gl. stengetræer for 6 skl., 3 fyrre sybøtter for 6 skl., en tønde biug som Enken er 
bevilget till sæde korn. 
Summa andrager forschrefne løsøre gods till penge 143 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte samptlig forskrefne vedkommende, om de hafde meere till dette boes 
middel at angifve, af løsøregods. Hvor till de svarede, at dem ike meere løsøregods, var witkerligt, 
end angifvet er og forskrefvet staar, derved saa løsøre registeringen sluttes. 
Widere till dette boes beste, angaf arfvingerne, og beviste med én haandskrift opskrift, som Ødber 
Simmensen i Aaker sogn, till denne Salige Mand Hans Gudbersen hafver udgifvet, dateret dend 5 
November 1678 og inden Sønder Herrids ting vedstaaed dend 1 jully 1679 og opskriften dateret 
dend 3 december 1690. efter des udvisning, at bemelte Ødber Simmensen paa de 17 Sld., hofvet 
summa som berørte haandskrift først ommelder, hafver betalt 8 Sld., og ar rester 9 Sld.,  
Nu mødte Ødber Simmensen her paa Sterfboet, og handlede med denne Sahl: Mands samptlige 
arfvinger, hvor de saa blef foreenet, saaleedes, at disse denne Sahl: Mands arfvinger samptlige, efter 
Accordering og sammen foldet hender, efterlod den sidste rest till dette skiftebrefs dato, at Ødber 
Simmensen skall betale till dette Sterfboe, eller hvem hand vorder her efter udlagt til penge 6 Sld., 
og lofvet Ødber Simmensen saadant rigtigt at efterkomme, at will betale her till boet, eller dend 
hand vorder udlagt till penge 6 Sld.,  
Berttel Jensen i Persker sogn angaf her til Sterfboet at verre skyldig, for en oppebaaren rest af en 
haandskrift, Adker Pedersen i Kellingebye til Sal: Hans Gudbersen forhen hafver udgifvet, og hand 
dend nu self i hende hafver penge 2 Sld.,  
Summa andrager forschrefne løsøre og tilstaaende Gield till penge 151 Sld. 1 mrk. 4 
skl.,  
Forskrefne saaleedes i voris nerværelse, at verre tilganget og Passeret sluttes under samptlige vore 
hænder og Zegneter, efter som dagen nu er forløben, Skiftesteden Ut Supra  
Paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Oberste  Ober Commendant, og amtmands wiegne 
Hans Jensen.    Henrik Brugman.           Hans H:L: Lassen.eget skrefne navn. 
Peder P:H: Hansen eget skrefne navn.       Søfren S:H:S: Hansens eget skrefne navn. 
Bertel B:J:S: Jensens eget skrefne navn.     Jens J:M:S: Mikelsens eget skrefne navn. 
Gudber G:H:S: Hansens eget skrefne navn.       Anders Rasmusen egen haand. 
Hans Hansen egen haand. 
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Den 14 Aprill berørte Aar 1701. Er atter med denne forretning udi forskrefne vedkommendes 
nerværelse foretagen;  
Og saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og prætensioner, og der till er 
giort udleg, saa og videre passeret som her efter følger. Nemlig. 
Kongl May: Amptskrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor fordrer efter sin forteignelse som 
rester af denne 22 gaard till 1. may 1700: 13 Rixd. 5 mrk. 7 skl.,  naar 4 Sld., efter Hr: 
Amptskrifverens Qvitering, bunden der paa gaatgiøres, penge 16 Sld. 3 mrk. 7 skl., Item rester for 
anno 1700 3 ¼ pund smør 1 mrk. 6 skl., en Gaas, 2 høns 1 mrk. 12 skl., 4 les veed 4 mrk. 8 skl., 
Jordebogs penge 6 mrk. 8 skl., ægte og Knekte penge 3 Sld. 1 mrk. 11 skl., Smørtræ penge 13 skl., 
er for 1700. penge 7 Sld. 10 skl., er saa restants i alt 24 Sld. 1 skl., hvor forre udlagt en brun Hoppe 
for 7 Sld. 2 mrk., en ung sort røgget Koe for 5 Sld., en ung røe Koe for 5 Sld., en blaket Koe for 5 
Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., hos Enken 1 skl.,  
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordret efter tvende hand seddel, af 4 marty og 9 
Aprill 1701 tilkommer penge 21 Sld., udlagt her for, en gl. brøger kedel paa en tønde stoerlighed 
taxeret for 7 Sld. , 12 støker Faar á 3 mrk er 9 Sld., en sort røgget Koe for 5 Sld.,:/: 
Diderich Funch i Nexøe fordred for forstrekning till denne Sahl: Mands begrafvelse 8 Sld. 10 skl., 
her for er udlagt it brunt Qvigenød for 6 mrk., en nye laasfast kiste for 8 mrk., af fyrre træ, 1½ tønde 
Rug for 12 mrk., 4 gl. Gies á 20 skl er 5 mrk., en flamsk agedynne for 1 mrk. 8 skl., hos Enken at 
hafves for it drøfte trug 2 skl., :/: 
Ingeborrig Sahl: Olluf Jens i Rønne fordrer efter afreigning i alt penge 6 Sld., udlagt it sort studnød 
for 3 Sld., hos Ødber Simmonsen i Aaker sogn 3 Sld., :/: 
Niels Pedersen i Rønne fordrer efter sin seddel 2 Sld., item it føll; Enken og med arfvingerne sagde, 
at denne fordring var aldeelis urigtig, og wilde ike denne Gield stendig, der hos berettet Enken og 
hendis børn, at sidst udi February maanet er afvigt, bekom Niels Pedersen en tønde Rug, som skulle 
koste 3 Sld., hvilket saaleesis imellem parterne till endelig regnskab henstaar. 
Claus Tiesen i Svaniche fordred efter sin sedel som vedgikes penge 6 Sld. 2 mrk., udlagt hos Ødber 
Simmonsen i Aaker sogn af hvis hand er skyldig her til boet penge 3 Sld., it blaae rannet ullet 
ofverdynne vaar for 3 Sld., en øltønde for 1 mrk. 8 skl., it tørf jern for 8 skl.,:/: 
Søfren Pedersen fordred for en tønde Rug 10 mrk., for 2 skeppe Biug malt 4 mrk., jern for 1 mrk. 5 
skl., er 3 Sld. 3 mrk. 5 skl., udlagt som Berttel Jensen i Persker sogn, her till boet er skyldig som er 
2 Sld., en sort studkalf for 1 Sld., i øster seng i Herberghuuset en ullen underdynne for 3 mrk., en 
seyser bom for 6 skl., till ofvers 1 skl., :/: 
Hans Pedersen i Pedersker sogn fordrede som vedgikes  penge 3 Sld., udlagt it førre bord med lugt 
foed i stuen for 6 mrk., en gl. arbieds wogn ikun med 3 hiul till og 2 gl. stier for 4 mrk., 2 
straabonds tønder for 1 mrk. 8 skl., 6 støker stengetræ i søndre lade for 8 skl., :/: 
Jens Mikelsen i Povelsker sogn fordred paa sin hustruis weigne for it skrin som hende akall verre 
foræret, penge 3 mrk., udlagt it jern bunden skrin er taxeret for 3 mrk., :/: 
Sønnen Gudber Hansen fordred for udlagde penge 3 mrk. 8 skl., udlagt en blaket Qviekalf for 3 
mrk., en liunge rifve for 8 skl., :/: 
Enken angaf at verre skyldig till Sogne Præsten Hr; Olluf Ollufsen Sonne 2 mrk., udlagt it lidet 
hvidt galt svin for 2 mrk., :/: 
Peder Hansen i Povelsker sogn fordred som vedgikes penge 2 Sld. 2 mrk., her foruden har Peder 
Hansen hos sig it dragsømbs gl. sengklæde for 2 Sld., penge , hvilket sengklæde Peder Hansen 
lofvet, at Enken skall bekomme, imod 2 Sld., penge at løse, naar hun det begierer; Udlagt i wester 
seng i Herberghuset, en linnen underdynne for 5 mrk., it gl. wraae skab i stuen med 3 dørre uden 
laase for 4 mrk., en speigel for 1 mrk., :/: 
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Enken of én deel arfvinger angaf, at verre skyldig till Giert Farfver i Rønne, penge 6 Sld., udlagt 3  
tønder strøe Ryg for 6 Sld., 
Inger Pedersdaatter, blef bevilget for sin opwartning her i Sterfboet, siden denne Sal: Mand døde, 
udleeg for 3 mrk., udlagt it flamskhiønde med skind vaar under for 3 mrk., :/: 
Olluf Andersen i Pedersker sogn fordrede arbiedsløn, paa denne Sal: Mands liigkiste penge 3 mrk., 
udlagt i Krubhuuset en blaae rannet ullen ofverdynne for 3 mrk., :/: 
Peder Rasmusen i Westermarie sogn lod fordre for en tønde Haure 2 mrk. 8 skl., for 2 skepper Biug 
3 mrk., er 5 Sld. 8 skl., udlagt i Herberghuuset it førre bord med foed for 1 mrk. 8 skl., en røke bag 
stohl med halmbon udi for 1 mrk., it madskab med 2 dørre uden laas for 2 mrk., it deigne trug for 1 
mrk., :/: 
For 1700 till deignen Olluf Jacobsen angaf arfvingerne at verre for en skeppe Biug skyldig penge 1 
mrk. 8 skl., udlagt en haans qvern er sat for 3 mrk., till ofvers 1 mrk. 8 skl.,  
Till Herrids fougden Jacob Lorrentsen skyldig for 1700 en skeppe Biug 1 mrk. 8 skl., udlagt en 
haand qvern med behør at hafve 1 mrk. 8 skl., :/: 
Anders Jensen i Køllergaarden i Persker sogn fordrer som rester paa kirke tiende penge 6 mrk., 
udlagt it hvidt Soesvin for 3 mrk., i øster seng i Herberghuuset, en ullen ofverdynne for 2 mrk., it gl. 
flamsk hiønde med hvid under waar for 1 mrk., :/:  
Agde Hansdaatter fordrer høste arbiedsløn 4 mrk., for it par skoe 3 mrk., for 6½ alen blaargarn á 8 
skl er 3 mrk.8 skl., for 2 skepper Biug 5 mrk er 3 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt en gl. brun bliset Hoppe 
er sat for 3 Sld., i wester seng i Herberghuuset en linnen hofvetdynne for 12 skl., it blaargarns lagen 
for 8 skl., berørte sengested, en side og en gaulf for 1 mrk., i stuen en blaae rannet ullen og linnen 
pude for 1 mrk., en sæde stoel for 4 skl., :/: 
Karne Hansdaatter fordret wefveløn penge 4 Sld., udlagt en flamsk benkedynne med skin under 3 
alen lang  for 3 Sld., en røe stiernet Qvigekalf for 3 mrk., en øl half tønde for 1 mrk., :/: 
Henrik Mortensen i Svaniche efter sin sedel fordred 5 mrk., arfvingerne tilligt med Enken will ej 
vedgaae meere 4 mrk., udlagt dend uterked Rug er taxeret for 4 mrk. 8 skl., till ofvers 8 skl., :/: 
Rasmus Hansen Smed i Nexøe fordred arbiedsløn 1 mrk. 4 skl., udlagt 8 røste støtter i gaarden med 
nogle smaae stengetræer der ved for 1 mrk., it egetræ østen till i gaarden 4 skl., :/: 
Capitain Hans Koefoed i Pedersker sogn fordred for en skeppe Rugmell penge 4 mrk., udlagt en 
jern haand stang for 2 mrk., en gl. hvis Soe for 2 mrk., :/: 
Anders Jensen ved Myren i Pedersker sogn fordret for it par skoe penge 3 mrk., udlagt ved Henrik 
Morttensens udleg at hafve de 8 skl., én gl. benk i forstuen for 4 skl., 2 straabonds tønder i 
Sterhuuset for 1 mrk., en straaebonds tønde samme sted for 4 skl., 2 mogbræder for 12 skl., en 
kierne for 4 skl., :/: 
Karne Hansdaatter fordred for en ost penge 3 mrk., udlagt en allen røe sarts for 2 mrk., it gl. 
messing beken for 8 skl., en gl. mæssing kedel for 8 skl., :/: 
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelses bekostning, blef Enken lige vederlaug tillagt, 
som opdrager til penge og forbilligt fragtedes 20 Sld., udlagt en sort Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., en 
soedes Hoppe for 7 Sld. 2 mrk.,, en brun Koe for 5 Sld., :/: 
Till Mads Ibsen i Svaniche er Sterfboet efter anfordring skyldig 5 mrk. udlagt it flamsk hiønde med 
røt wadmell under for 4 mrk., en seng i Krubhuuset med nogle gl. palter udi for 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt bevilget 2 Sld. 2 mrk., udlagt 5 tønder Haufre for 10 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt 4 Sld. 3 mrk., udlagt en liden sort gl. Hest, er 
sat for 4 Sld., it hvidt galt svin for 3 mrk., :/: 
Stemplet papir till skiftebrefvet 3 mrk., udlagt en dreyels bord dug for 1 mrk., en jern gryde kraag 
for 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en jern gryde kraag for 4 mrk.,  
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Jep Jørgensen i Aaker sogn fordred 1 mrk., udlagt en sidefil med skammel till it sengested, østen 
till i Herberghuuset er taxeret for 1 mrk.,  
Enken fordret for udlagte penge til begrafvelsen penge 3 mrk., udlagt en blak braaget Qviekalf for 3 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 131 Sld. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold af forskrefne løsøre penge 20 Sld. 8 skl.,  
Deraf tilkommer Enken dend halfvepart som er penge 10 Sld. 4 skl., hvor for till hende er udlagt, en  
ung sort beltet Koe for 4 Sld., en span stoer  kaabber kedel for 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., en ploug med 
behørige jern for 1 Sld. 2 mrk., en sort rygget Tyrkalf for 3 mrk., 2 blaargarns lagen for 1 mrk., en 
mæssing lyse stage for 8 skl., en seis med bom og ringe for 12 skl., it brød bende for 4 skl., it svine 
haars tør med foedtre for 12 skl., it sold for 8 skl., en gl. haspe for 8 skl., 2 harrer for 10 skl., 2 træ 
brake hamle med Heste haarsseele for 8 skl., en tøm med 2 halseeler for 8 skl., 4 stengetræ i port 
rummed for 8 skl., it aar med bihl for 8 skl., i wester lade 4 smaa stengetræer og en slee dret for 8 
skl.  :/: 
Og som første denne Sahl: Mands børn nemlig Peder Hansen, Søfren Hansen, Sidzele 
Hansdaatter, som er i ægteskab med Jens Mikelsen i Povelsker sogn, saa og afgangne 
Margrete Hansdaatter i ægteskab werrende med Berttel Jensen, da de i ægteskab indkom, af 
faderen en deel medgift hafver bekommet dog ike vides eigendtlig, om de erre der udi lige meget 
aflagt; 
Saa efter som det saalenge siden er passeret og dette Sterfboes tilstand forskrefne udviiser, ike nu er 
saaleedes, at de andre 4 børn derimod kand faae vedelaug, saa er dem der paa dend øfrige halfve 
beholdning af boets forberørte middels Summa tilreignet, og for resten i fald de self derom 
indbiurdes ike vil foreenis, her fra anviises dem at giøre ansøgning hos de mænd og Samfrender paa 
for berørte 22 gaard vorder opmeldt, og deelis da dend anden halfve part af Sterfboets middel 
beholdens Summa som er 10 Sld. 4 skl., imellem denne Sahl Mand Hans Gudbersens sidste fødde 3 
sønner og en daatter, er der af hvers anpart penge 10 mrk. 1 skl.,  
saa er da Gudber Hansen for sin anpart udlagt it sort brunt Hestføll for 4 Sld., legger fra sig 5 
mrk. 15 skl.,  
Dend anden søn Peder Hansen for sin anpart som er 10 mrk. 1 skl., er udlagt, it brun bliset ugillet 
Hestføll for 6 mrk., 2 half tønder og it lidet bræ for 8 skl., en jern tyfve for 6 skl., 2 gl. slee meeder 
med jern vidier for 8 skl., ir svine trug for 10 skl., i wester ende paa stuelengden 10 gl. stenget træer 
for 6 skl., 3 fyrre sybøtter for 6 skl., hos systeren Karnes laad 1 mrk. 13 skl.,:/: 
Dend yngste søn Hans Hansen for sin anpart 10 mrk. 1 skl., er udlagt, hos broder Gudber 
Hansens laad 1 Sld. 1 mrk. 15 skl., hos systeren Karnes laad 4 mrk. 2 skl., :/: 
Daatteren Karne Hansdaatter for hendis anpart 10 mrk. 1 skl., er udlagt en jern bunden kiste i 
stuen er taxeret for penge 4 Sld. Legger fra sig heraf som før ermelt 5 mrk. 15 skl., :/: 
Widere blef samptlige arfvingerne af Skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere till boes bæste 
at angifve, hvor till de svarede, at de ej viste mere, end angifvet er, og forskrefvet staar, ike heller 
viste Sterfboet de at verre skyldig, till nogen ydermeere, end foran findes indførdt, Belangende 
forberørte 22 gaards besiddelse, saa og landgielden og skatten sampt tiende og anden rettigheds 
tilsvar. Da blifver Enken og hendis søn Gudber Hansen  sammen paa gaarden, i dette indeverende 
aar 1701, og svarer hvis bør, saa at gaarden vorder fri for restans; 
Denne Sahl: Mands Ifareklæder, bekom de mindste børn at slide, og der imod beholde Enken sine 
egne klæder, der ved saa dette Skifte sluttis; Dette saa at verre tilganget og Passeret, som forskrefvet 
staar; Dis til vidnisbiurd under vore hender og zegnetter, Skiftesteden dend 14 April Aa 1701  
Hans Jensen.   Henrik Brugman. Peder PH:S: Hansen. Egen skrefne navn. 
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Hans H:L:S: Ladsen,   Anders Rasmusen egen haand.  
Søren S:H:S: Hansen egen haand,  Bertel B:J:S: Jensen egen haand.  
Jens J:M:S: Mikelsen egen haand.   Gudber G:H:S: Hansen. 
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Anna 1701. Den 20 Aprill, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Paa følgende Liqvidation, efter Sal: Rasmus Rasmusen Stranges Sahl: Hustru, 
Kirstine Andersdaatter,  som boede og døde paa dend 7 Jordeyendoms gaard, beliggende udi 
paa Østerlaursker sogn. Og det Imellem bemelte, Sahl: Qvindes efterlefvende Mand, berørte 
Rasmus Strange , paa eene side, og paa anden side, deres Sammen auflede børn, som er 6 sønner 
og 5 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn Anders Rasmusen boende i Østerlaursker sogn. sin egen værge. 
Dend anden søn er Rasmus Rasmusen boende i Østerlaursker sogn. sin egen værge. 
Dend 3de søn er Jens Rasmusen boende i Østerlaursker sogn. sin egen værge. 
Dend 4de søn Olluf Rasmusen boende i Østerlaursker sogn. sin egen værge. 
Dend 5te søn er Hans Rasmusen hiemme hos faderen sin egen værge. 
Dend 6 og yngste søn Peder Rasmusen, og i fællig med faderen sin egen værge. 
Dend eldste daatter er Anna Rasmusdaatter i ægteskab med Hans Pofvelsen Hiort i 
Østerlaursker sogn som for hende svarer. 
Dend anden daatter er Giertrud Rasmusdaatter i ægteskab med Mouns Eriksen i bemelte 
Østerlaursker sogn. 
Dend 3de daatter Bendte Rasmusdaatter i ægteskab med Olluf Hansen Ridder i Aaker sogn, 
Dend 4de daatter er Margrete Rasmusdaatter i ægteskab med Henrik Jespersen i 
Østerlaursker sogn  
Dend yngste daatter Inger Rasmusdaatter som er i ægteskab med Peder Jensen Smed, 
boende i Østermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Jep Hansen 
og Peder Morttensen  ibdn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. Nemlig. 
Øeg. 
En brun Hoppe for 8 Sld., it brun bliset Horsføll for 2 Sld. 2 mrk., en røe bliset gl. Hoppe for 1 Sld., 
en ung brun Hest for 9 Sld., en gl. brun Hest for 5 Sld. 
Qveg. 
En sort hielmet Koe for 6 Sld., en brun Koe for 6 Sld., en røe Koe for 5 Sld., en brun braaget Tyr 
for 3 Sld. 2 mrk., 2 Røe hielmede Qvienød støker sat for 2 Sld., er 4 Sld., it Røe røgget Qvigenød 
for 2 Sld., en røe hielmet spæt Tyrkalf for 2 mrk., en sort braaget stud for 8 Sld., en sort hielmet 
stud for 8 Sld., 
Faar og Lam. 3 gl. Faar a 4 mrk er 3 Sld., 2 fior lam á 2 mrk. 8 skl er 1 Sld. 1 mrk., en fior gl. wehr 
for 3 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Giæs og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Svin. En sort plettet Soe for 4 mrk., en hvid ung galt for 3 mrk., en røed ung galt for 3 mrk., 
Kaabber. En gl. fiering stoer kaabber kedel vegtig 10 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 
Boeschabs Wahre,  
en arbieds wogn med 2 gl. høestier, hammel og tøm er satt for 3 Sld., en ruhl med behør for 1 Sld., 
3 gl. harre á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., it gl. aar med bihl for 1 mrk., 2 trærøke bag stoel støker 8 skl er 1 
mrk., it fyrre bord i stuen med skoffe under og oben foed for 1 Sld., 2 ploug ringe og en løber og en 
gl. ploug knifve læg er sat for 1 mrk. 4 skl., en liden draglenke og it stude aag med ringe for 1 mrk., 
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en jerned gl. hammell med seeler og hammel reb, er sat for 8 skl., 2 straabonds tønder i krubhuset 
for 1 mrk., en stand tønde ibdn. For 1 mrk., en øltønde for 1 mrk., it gl. ølkar paa en tønde og en 
skeppe stort for 1 mrk., en ballig paa 3 skeppe for 12 skl., en jern haand stang for 2 mrk., en jern 
tyfve for 8 skl., en stok øpse for 1 mrk. 8 skl., en krak øpse for 8 skl., endnu en kark øpse for 12 
skl., it deigne trug for 2 mrk., it gl. madskab i krubhuuset, med en laasfast dør er taxeret for 1 Sld., 
en keirne for 8 skl., it gl. wraaeskab i it cammer i Krubhuset uden laas for 1 mrk., 2 gl. korn seyser 
med bom og ringe for 2 mrk., 
Paa tillet. 
En gl. kiste med hengsler uden laas for 8 skl., en salte halftønde for 4 skl., en øre bøtte for 4 skl., it 
hartøy hammer og støf for 1 mrk. 4 skl.,  en jern lysestage for 8 skl., en hampe hegle for 8 skl., it 
drøfte trug for 8 skl., it gryne sold for 8 skl., en haand Qvern med hus og jern seigel er sat for 1 Sld. 
2 mrk., en kalke tønde for 8 skl., it langt bord blad for 1 mrk., it pande jern for 1 mrk., en jern kihl 
for 8 skl., it stik fell for 4 skl., it skiølp for 4 skl., en lætte naur for 8 skl., en jern rist for 4 skl., I 
Herberghuset, 
en gl. Ørk uden laag 1 mrk., en skiære benk for 4 skl., en bære kande for 4 skl., en egekitte for 4 
skl., 2 liung rifver for 1 mrk., en leer hake for 8 skl., en gl. læsned benkedynne under winduen 5 
alen lang for 1 mrk. 8 skl., en trygge skeftes benkedynne 2½ alen lang for bord enden for 12 skl., en 
syed agedynne for 1 mrk. 4 skl., it syed hiønde for penge 1 mrk., it haand klæde for 12 skl., it 
sengested i Krubhuset er sat for 1 mrk., it gl. skrin i Krubhuset for 8 skl., en gl. Muhqoete for 1 
mrk., 4 røste støtter og 3 lange træer af eegm ligger under gierdet ved gaarden for 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel till penge 97 Sld. 3 mrk.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, hafver dend Sahl: Qvindes døttre, sig, eftersom de ikun vare af 
ringe wærdt, I mellem deelt, og der paa vilde sønnerne aldrig anke, som de nu foregaf og udsagde; 
Der foruden blef faderen Rasmus Stange af samptlige sine børn og medarfvinger bevilger foruden 
skifte, at nivde og beholde sin sengs klæder som stord i stuen, en forslitt mæsings kedel paa en kitte 
stoer, sampt og én gl. laasfast eege kiste; 
Hernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og er der till giort udleg som 
her efter følger nemlig; 
Efter dend beretning, som bunden Rasmus Stange i Bogclaringen dend 7 Marty 1701 under Hr: 
Vice  Amptmand Ancher Müller og Hr: Amptskrifveren Hans Henrik skor ham der er meddelt, 
befindes at restere for denne 7 gaard for 1700. i alt penge 5 Rixd. 2 mrk. 3 skl. Der af betaler 
sønnen Peder Stange, som med faderen tillige beboer samme forde gaard heften, og dette Sterfboe 
dend anden halfvepart som er penge 1 Sld. 1½ skl., her for er udlagt 3 Faar støket 4 mrk er 3 Sld. 2 
fior lam á 2 mrk. 8 skl er 1 Sld. 1 mrk., til ofvers 14 skl., :/: 
Mads Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel som vedgikes penge 4 mrk. 8 skl., udlagt en fior 
gl. Wæhr for 3 mrk., en leer hake for 8 skl., en jern kihl for 8 skl., it stiffel for 4 skl., it skiølp for 4 
skl., :/: 
Hermand Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning naar 20 Sld., som sønnen Peder Rasmusen 
Stange paa sin bemelte faders weigne, till Hermand Koefoed betalt, er fra tagen, blifver da igien 
som Hermand Koefoed efter sin seddel fordrer 40 Sld. 3 mrk. 14 skl., og tilholde berørte sønnen 
Peder Stange, sig at hafve beholden for berørte betalte 20 Sld., udi ommelte 7 gaard, efter derom 
imellem ham og hans fader oprettede Contractis indhold, daterei dend 20 Marty 1699. og inden 
Øster Herredt ting vedstaaed og læst dend 20 Marty berørte aar 1699. hvor om videre udi slutningen 
her efter formeldes, efter ogver slav befindes Gielden at verre 20 Sld., meere end løsøregodset, for 
hvilke 20 Sld., Hermand Koefoed giøres indførsel for i denne 7 gaard i Østerlaursker sogn. Som 
sønnen Peder Strange lofved at betale og ind fri, videre er udlagt en sort braaget stud for 8 Sld., en 
sort hielmet stud for 8 Sld., en ruhl med behør for 1 Sld., 3 harrer for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl 
for 1 mrk., en jern tyfve for 8 skl., en stok øpse for 1 mrk. 8 skl., en krak øpse for 8 skl., en krak 
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øpse for 12 skl., it deigne trug for 2 mrk., en jern lysestage for 8 skl., it haartøy hammer og støf for 
1 mrk. 4 skl., 2 korn seiser med bom og ringe for 2 mrk., 4 røste støtter 3 lang træ for 2 mrk., 2 
ploug ringe, en løbere en ploug knif læg for 1 mrk. 4 skl., en stand tønde for 1 mrk., en bære kande 
for 4 skl., till ofvers 2 skl., :/: 
Ingeborrig Sahl: Olluf Jensens i Rønne fordret efter afreigning som vedgikes penge 24 Sld. 2 mrk. 
14 skl., Udlagt, en haand qvern for 6 mrk., en sort hielmet Koe for 6 Sld., en brun braaget Tyr for 3 
Sld. 2 mrk., En brun Hoppe for 8 Sld., en gl. Gaas og en gaase for 2 mrk. 8 skl., en sort plettet Soe 
for 1 Sld., en hvid galt for 3 mrk., it røe hielmet Qvigenød for 2 Sld., it fyrrer bord i stuen med oben 
foed og med skuffe for 1 Sld., ve Hermand Koefoeds udleg 2 skl., en syed agedynne for 1 mrk. 4 
skl., :/: 
Peder Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel og af reigning, som vedgikes penge 2 Sld. 1 mrk. 
5 skl., udlagt en fiering stoer kaabber kedel for 2 Sld. 2 mrk., till ofvers 11 skl., :/: 
Sønnen Rasmus Rasmusen Stange fordred som faderen vedgik penge 2 Sld. 2 mrk., her for er udlagt 
en draglenke og it stude aag med ringe for  1 mrk., en jerned hammel for 8 skl., it ølkar paa 1 1/5 
tønde stoer for 1 mrk., en kierne for 8 skl., paa tillet, en kiste med hengsler for 8 skl., en salte 
halftønde en øre førre bøtte for 8 skl., en hampe hægle for 8 skl., it drøfte trug for 8 skl., it gryne 
sold for 8 skl., en kalke tønde for 8 skl., er 1 mrk., en ørk uden laag for 1 mrk., en musqvete for 1 
mrk., it sengested i Krubhuset for 1 mrk., hos Peder Koefoeds udleg 11 skl., ved skattens de 5 skl.,  
Faderen Rasmus Stange angaf at være skyldig paa sin Sahl: Qvindes begrafvelse arbiedsløn 2 mrk. 
5 skl., udlagt en ballig paa 3 skepper for 12 skl., en trygge skeftes benkedynne for bord enden for 12 
skl., it skrin i Krubhuuset for 8 skl., en jern rist for 4 skl., ved skattens udleg 1 skl., :/: 
Hermand Jørgensen i Østerlaursker sogn fordrer som vedgikes og af Rasmus Stange blef angifven 
penge 4 mrk. 8 skl., udlagt af it røe bliset Horsføll hos Hans Rasmusen 4 mrk., en lætte naur for 8 
skl.,  
Hans Rasmusen Stange lod fordre penge 6 mrk. 4 skl., udlagt en skiærebenk for 4 skl., it røe bliset 
Horsføll, er sat for 10 mrk og legger fra sig deraf till Hermand Jørgensen 4 mrk., :/: 
For at grafve till denne Sahl: Qvindes liig fordris 1 mrk. 4 skl., udlagt it gl. wraaeskab uden laas i 
Krobhus Cammeret for 1 mrk., en æge kitte for 4 skl., :/: 
Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelses bekostning, blef faderen Rasmus Stange, af 
samptlige sine børn bevilget udleeg for penge 30 Sld., udlagt af en ung brun Hest de 3 Sld. 2 mrk., 
en ung røe galt for 3 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., en brun Koe for 6 Sld., en røe Koe for 5 
Sld., en gl. brun Hest for 5 Sld., en wogn med høe stier hammel tøm for 3 Sld., it røed røget 
Qvigenød for 2 Sld., en røe bliset gl. Hoppe for 1 Sld., it madskab med en laasfast dør for 1 Sld.,  2 
tønder 1 mrk., en øltønde 1 mrk., 2 liunge rifver for 1 mrk., en benkedynne under winduen for 1 
mrk. 8 skl., it syed hiønde for 1 mrk., en røe hielmet spætyr kalf for 2 mrk., 2 træ røke bag stoele for 
1 mrk., it haandklæde for 12 skl., ved skattens 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning bevilget 2 Sld., udlagt en ung røe hielmet 
Qvigenød for 2 Sld.,:/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt bevilget udleg for 4 Sld., udlagt, af en ung 
brun Hest disse 4 Sld., :/: 
Stemplet papir till dette skiftebref for 6 mrk., udlagt en ung brun Hest disse 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilger 2 mrk er 4 mrk., udlagt it langt bord blad for 1 
mrk., it pande jern for 1 mrk., en jern haand stang for 2 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge 117 Sld. 3 mrk.,  
Lignet blifver saa Gielden høyere end dette rørrende Gods penge 20 Sld.,  
Hvorfor efter som før ermelt, er giort indførsel udi omrørte 7 gaard i Østerlaursker sogn, som ved 
Hermand Koefoeds fordring findes anførte. Der foruden hafver Sønnen Peder Rasmusen Stange 
betalt, som og ved Hermand Koefoeds fordring findes anført, paa sin faders weigne till bemelte 

bornholmerting.dk 306



 4

Hermand Koefoed 20 Sld., og vedtog berørte sønnen Peder Stange, endnu at will betale berørte 
indførsel till Hermand Koefoed 20 Sld., der imod at fyldelst giøre dend imellem ham og faderen 
Rasmus Stange oprettet Contract, som før er rørt dateret dend 20de Marty 1699. og samme dag inden 
Øster Herrits ting af Rasmus Stange vedstoed og bekræftet, des videre indhold, og som samme 
berørte Concarts til denne gad, ike videre er fuldkommet med dend betalning som Peder Stange sig 
til forbundet hafver og der udi formeldis; Saa blef nu samptlige arfvingerne, af Skifteforwalteren 
tilspurdt om de vil indgaa og samtøke fornefne Contract, der till de samptlige svarede at alle 
forskrefne denne Salig Qvindes arfvinger indgik og nu samtøket, formelte Contract i alle maader, 
ved magt at stande og som ommelte Contract formelder, at Rasmus Stange self hafver indløst og 
betalt bemelte 7 gaard som hans Sahl: Fader hafver udsat, og dend i Contracten der ved af werdie, 
af 200 Sld., ladet forblifve, og arfvingerne nu samptlig dermed, er vel tilfreds og fornøyede, saa var 
de og begierende, at skifte betiendterne for viidere bekostning der med at spare wilde det øfrige af 
denne 7 gaard, samptlige arfvingerne imellem deele, hvis aarsage deris begiering er efter kommet, 
og først fra hofvet Summa som før er rørt som er 200 Sld., afdragis de føe omrørtte 40 Sld., blifver 
saa igien 160 Sld., hvilket deelis imellem faderen og samptlige denne Salige Qvindes 6 sønner og 5 
døttre, hvor af faderen tilkommer dend halfvepart son er 80 Sld., og hver søn tilkommer i forberørte 
7de gaard paa  sin anpart penge 9 Sld. 1 mrk. 19 6 / 17 skl., Og hver syster tilkommer 4 Sld. 2 mrk. 
13 3/17 skl.,:/: 
Belangende Gaardens besiddelse da efter forberørte Concartis indhold, efter som Sønnen Peder 
Stange her till har væred i fellig med faderen, Og faderen Rasmus Stange nu ved sin hustruis død, 
undslaar sig fra Landgielde og anden af gaarden vedbørrende rigtighed tilsvare. Saa paatog, og 
lofvede Sønnen berørte Peder Stange, self at will svare og betale afclarrer, at hvis af denne 7 gaard i 
Østerlaursker sogn for Anno 1701, bør at gifves, og saa fremdehlis, saa lenge samme Gaard beboer, 
hlode gaarden fri for restants, og faderen for beholden at være sig till nøtte, ommelte Contractis 
indhold og saa her ved alting imellem partterne, venlig og wellforligt og foreenet i allemaader; Efter 
som ingen af samptlig arfvingerne, viste meere til dette boes bæste at angifve, ike heller angaf sig 
flere med viidere Gields fordringer, end forskrefvet staar, hvilket till stadfæstelse at paa dette skifte 
er tilganged og Passeret, som foran findes indført. Dis till vidnisbiurd under samptlige vore hænder 
og Zigneter Skiftestæden Ut Supra. Paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmands weigne Hans Jensen. Henrik Brugman. Rasmus R:S: Stange. 
Anders A:R: Rasmusen.    Rasmus R:R:S: Rasmusen.  Jens J:R:S: Rasmusen  
Ole O:R:S: Rasmusen.      Hans H:R:S: Rasmusen.    Peder P:R:S: Rasmusen. 
Hans H:P: Pofvelsen Hiort.  Olle O:H:S: Hansen.    Henning H:J:S: Jespersen. 
Mons M:E:S: Eriksen. Peder Jensen. Peder P:M:S: Mortensen.eget skrefne navn  
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Anna 1701. Den 21 Aprill, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Sahl: Hans Nielsen  Udbygger,som boede og døde paa ded 12 
Wornets grund beliggende  udi Clemmedsker sogn. Og det Imellem bemelte Sahl: Mands 
efterlefvende hustru  Inger Hansdaatter for hende blef efter hendis begiering, till laugwerge 
anordnet, Anders Castensen  som boer paa bemelte Wornede. De paa eene side, og paa anden side, 
bemelte Salig Mands med fornefne  sin hustru auflede børn, som er 2 sønner og 3 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn Niels Hansen paa 14 aar gl. for hammen wærger Hindze Hansen i Ellebye i 
Wæstermarie sogn.  
Dend anden søn er Hans Hansen paa 9 aar gl. for ham er till wærge anordnet hans Morbroder i 
Nyker sogn.   
Dend eldste daatter er Bohl Hansdaatter 17 aar gl. for hende wærger Hans Andersen i Skoufgaarden 
udi Nøker sogn. 
Dend anden daatter er Kirsten Hansdaatter 7 aar gl. for hende wærger Henrik Hansen i 
Westermarie sogn, 
Dend yngste daatter er Elisebeth Hansdaatter 3 aar gl. for hende wærger Hans Jensen Sure 
sinke i Knudsker sogn. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende,bemelte fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne, og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa dette skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans 
Mortensen  og Lars Hansen  i Biørnegaarden i Clemmedsker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passerit som her efter følger. Nemlig. 
 
En gl. brun Hest gilling er sat for penge 4 Sld., en brun stiernet Mæhr for 2 Sld. 2 mrk., en gl. sleede 
for 6 skl., en gl. harrer for 4 skl., en tønde i forstuen for 4 skl., en half tønde for 3 skl., en øl half 
tønde for 12 skl., en gl. tom tønde for 4 skl., en gl. half tønde for 3 skl., en kiste med laas og 
hengsler for 1 Sld., en gl. kiste paa tillet for 8 skl., en haand qvern medhuus og træseigel for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette boets middel 9 Sld. 12 skl.,  
Her imod blef angifven efter skrefne Gield. 
Enken angaf at verre skyldig till Barbara Sahl: Christopher Hansens i Rønne penge 1 mrk. 8 skl., 
udlagt af en kiste med laas og hengsler at hafve 1 mrk. 8 skl.,  
Til Anders Jacobsen ibdn, skyldig 1 mrk. 8 skl., udlagt af fornefne kiste 1 mrk. 8 skl.,  
Hans Ollufsen i Rønne 3 mrk., udlagt af en brun stiernet Mæhr at have 3 mrk., :/: 
Anders Castensen i Clemmedsker sogn fordred leye af forberørte huus 4 Sld., udlagt en gl. brun 
Hest gilling er sat for 4 Sld., :/: 
Jørgen Smed i Rønne fordred 10 skl., udlagt 2 gl. half tønder for 6 skl., en gl. tom tønde for 4 skl., :/ 
Kirke wærgen Peder Hansen for 1700 fordrer Kirke penge 8 skl., udlagt en gl. kiste paa tillet for 8 
skl. :/: 
Skifteforwalteren for sinumage 1 mrk., udlagt af en haand qvern 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 2 mrk., udlagt af en haand qvern 2 mrk., :/: 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 1 mrk. 8 skl., tillagt at hafve af en laasfast kiste 1 mrk., en gl. 
harer for 4 skl., en tom tønde for 4 skl.,:/: 
Wurderingsmændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt it bord i stuen for 1 mrk., :/: 
Laurids Hansen i Biørnegaarden fordret 6 skl., udlagt en gl. sleede for 6 skl., :/: 
Imod denne Sahl: Mands Udfart, kand Enken bekomme resten af Sterfboes middel, som er penge 7 
mrk. 12 skl., udlagt af en brun stierned Mæhr  at have 7 mrk., en øl half tønde for 12 skl., :/: 
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De tilstæde verrende vedkommende, blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette 
Sterfboes middel eller beste at angifve. Hvor till de svarede at de ej vidste meere end angifvet er, ej 
heller angaf sig flere, med viidere Gields fordring, end foran findes indført. Der ved saa dette skifte 
sluttes, hvilket saa at være tilganget og Passeret, som forskrefvet staar. Vi till vidnisbiurd under 
vore hender, Skiftestæden Ut Supra.      Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Anders A:K:S: Castensen. Eget skrefne navn.       Hindze Hansen. 
Henrik H:H: Hansen.eget skrefne navn. Lars L:H:S: Hansen egen haand. 
Hans Morttensen. 
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Anna 1701. Den 25 Aprill, er efter lovlig giorde Tillysning Og efter foregaaende Registering, og nu 
giorde wurdering efter att Jens Pedersen  Og saa forleeden ugge, strax efter sin hustruis død, og 
saa ved døden afgik, som igaar dend 24 April er blefven begrafven, og registeringen efter hans Sahl: 
Hustru Kirstine Nielsdaatter forhen dend 15 April nest afvigt, er blefven forfattet, nu i dag 
holden skifte og Liqvidation, efter begge fornefne Sahl: Mand og Qvinde, som boede og døde paa 
dend 15 før værrende Jordeyendoms gaard, og for Landgilde til hans Kongl: May: er hiemfalden, 
beliggende udi Nylaursker sogn. Og er fornefne Gaard af  denne Sahl: Mand Jens Persen, fæstet, 
efter derom fæstebrefves indhold, saa lydende som dend 15 Øedesteel i Nylaursker sogn, af 
Commissionen som holdes i Rønne dend 11 Augusty nest forleeden, er blefven opbunden, om 
nogen sig dend vilde antage, for fuld skat, hvor sig ingen angaf der dette tilbud vilde imodtage; 
Mens sig indfunden nerverrende Jens Pedersen paa dend 20 gaard ibdn. At ville de afreede half 
jordeboga landgielde ½ ægte ½ knegtepenge og fuld qvartals Contribution;  Da efter som fornefne 
15 Øedesteel i lang ssommelige tiid hafver standet øede, uden brug og dyrkning.   Saa er samme 
Jens Pedersen dend forundt, imod forde half Landgielde half ægte og half knegte penge og fuld 
Contribution. 
Thi paa Kongl: May: nu allernaadigste Konges og Herris, saa velsom samptlige forordnede 
Commissariers wegne stæder og fæster jeg samme 15 Øedesteel med ald sin tilliggende Eyendomb, 
baade  inden og uden gierde som der till af Arilds tiid tilligget hafver, till forde Jens Pedersen, 
hvilken ham sin lifstiid, maae nyde, bruge og beholde, saa lenge og ald dend stund, hand i formelte 
maader, af reeder half Landgielde, Ægte og knegte penge som angaar først kommende 1. May Aa 
1692. sampt fuld Q tals Contribution at betale fra nye Aar 92. og forpligter Jens Pedersen at hand 
forde Øedesteel forsvarliggen skall opbiuge inden 3de aars forløb efter forordningen. Og i alle 
maader at rette og forholde sig efter dend Kongl: allernaadigste forordning af 28 January Aa 1682: 
Og efter som hans Ko: May: ey meere mindre end dend halfve part Landgielde, Saa bør Kirken, 
Præsten og deignen paa samme maade, at lade demmen nøye. 
Datum Rønne dend 21 September Aa 1691. Anders Wogensen. Confirmeret udi Commissionen i 
Rønne dato Ut Supra, Clemmed Succoco. Og er dette skifte holdet imellem berørte dette Sterfboes 
Creditorer og videre paa eene side og begge fornefne Salig Mands med berørte sin SL: hustru 
auflede børn som igen lefver paa dend anden side, nemlig en søn og 3 døttre, hvor af  
 
Sønnen er Jens Pedersen paa 14 aar gl. for han er til wærge anordnet Moder broderen Jens 
Nielsen boende i Knudsker sogn. 
Dend eldste daatter var Ellene Jensdaatter, paa 8tende aar gl. for hende er till wærge anordnet 
Moderbroderen Peder Nielsen Skomager boende i Rønne 
Dend anden daatter er Marne Jensdaatter lidet paa 6 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
hindes Moder broder Hans Nielsen Smed boende i Rønne. 
Dend yngste daatter er Kirstine Jensdaatter under it aar gl. for hende paatog sig og at wærge 
bemelte Moder broderen Jens Nielsen boende i Knudsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet  Rasmus 
Mortensen og Mikel Madsen  begge boende i  bemelte Nykerlaursker sogn.  Hvor da er forefunden 
og Passerit som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
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En sort Hoppe lidet stiernet for 4 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for 5 Sld., en røe skimlet hielmet 
Mæhr er sat for 5 Sld., it brunt ungt Hors Øeg for 4 Sld., en røe bliset Foele som er gillet er sat for 6 
skl., it røe soedet ugillet Hest føll for 2 Sld., en røe bliset Hest er siden denne Sahl: Mands død 
blefven wurderet for 12 Sld., og saaldt af denne Sahl: Mands fader Peder Nielsen, udi Hans 
Nielsen Smed og Jens Nielsen begge moder brødernis nerværelse og efter wurderingen som af 
Anders Pedersen og Peder Jørgensen i Nylaursker sogn er forde for penge 12 Sld., og det till denne 
Sahl: Mands begrafvelse, till bemelte Peder Jørgensen soldt. 
Qveg. 
En sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en bleeget Koe som er gl. er sat for 4 Sld.,  en brun hielmet Koe for 4 
Sld. 2 mrk., en blaket Tyr i 4de aar gl. er taxeret for 4 Sld. 2 mrk., it røt skioldet og stiernet Qvienød 
i 2de aar gl. for 2 Sld. 2 mrk., it slet sort Qvienød i andet aar for 2 Sld. 1 mrk., it røe braaged 
studnød i 3de aar gl. for 3 Sld., it røe hielmet studnød i 3de aar gl. for 3 Sld., en bleget fior gl. 
studkalf for 3 mrk., en røe braaget fior gl. Qviekalf for 1 Sld., en sort braaget Qvie spækalf for 2 
mrk., n plaket spækalf for 1 mrk. 8 skl., en blak stiernet Tyrkalf for 1 mrk. 4 skl., 
Faar. 6 støker gl. Faar med 3 spælam er sat for 6 Sld., en fior gl. Wæhr for 2 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk., 4 grise som er 3 orner og en Soegris á 1 mrk er 1 Sld., 
Gies. 2 gl. Gies og en Gaase og en ung Gaas sat for 1 Sld.,  
Bohafve. 
En arbieds wogn med smaa stier, hammel tøm og halfseeler for 2 Sld., en ploug med behørig jern 
og en hammel er sat for 1 Sld. 2 mrk., en gl. harre for 12 skl., 
Kaabber Wahre. 
En 2 spanne stoer kaabber kedel er vægtig till penge 4 Sld. 2 mrk., en gl. mæssing stoppet kiedel for 
1 mrk., it pande jern er sat for 1 mrk. 8 skl.,  
Sæwahre. 
6 tønder Biug á 7 mrk er 10 Sld. 2 mrk., 10 tønder Haure á 2 mrk. 8 skl er 6 Sld. 1 mrk.,  
Paa tillet, en straaebonds tønde med Rugmeell sat for 3 Sld., en half tønde af Rugmeel i en straae 
bonds tønde for 1 Sld. 2 mrk., en skeppe sæg med adtskilligt af siktet Haure og Biug meel udi for 1 
mrk. 8skl., it gl. hiul med bøsse og ringe for 1 mrk., en nye wogn axsel for 8 skl., en gl. klov for 2 
skl., en gl. seis med bom og ringe for 1 mrk., it tørf jern for 12 skl., én jern tyfve for 6 skl., en torn 
skiære for 2 skl., en middel maadig spin rok for 3 mrk. 8 skl., en liden halftønde med blaar udi sat 
for 12 skl., en otting nesten fuld af linfrøe for 1 mrk. 12 skl., en liden kierne for 4 skl., en liden gl. 
tønde paa loen for 4 skl., en gl. ballig for 8 skl., endnu paa tillet, en fiering for 4 skl., en finne span 
med 3 potter salt udi for 1 mrk., en breed sy bøtte for 3 skl., en half pummebøtte for 3 skl., en liden 
sy bøtte for 2 skl., it gl. deignetrug for 2 skl., en haandqvern i forstuen med huus for 3 mrk., en gl. 
lin wef med behørrige jern for 2 Sld. 2 mrk., it gl. hiul med bøsse og ringe i gaarden for 12 skl., en 
kierne i forstuen for 10 skl., en ølhalf tønde med 2 bonne udi for 1 mrk., it sold for 3 skl., en gl. 
sleededret og en gl. møgstie og 2 eegetræ for 4 skl., it gl. sengested i laden og it gl. drøfte trug for 6 
skl., en finne kitte i Steerhuuset for 4 skl., en træsi for 2 skl., it par gl. stier med en lasstang for 6 
skl., 4 tømmer og en hanne smaae høns for 1 mrk. 4 skl., it brødbende for 4 skl., 15 nøgle graat 
fifskaftes ulsgarn sat for 2 mrk. 8 skl., 6 nøgle hvidt ulletgarn sat for 1 mrk. 8 skl., 6 nøgle og en 
kvart groft bruegarn for 1 mrk. 8 skl., 14 harrer raat blaargarn for 3 mrk., 5 harrer raat groftt 
bruegarn á 12 skl er 3 mrk. 12 skl., it knippe med lin for 6 mrk., en gl. eegekiste foruden laas 2 
mrk., nog wurderis it hartøy, hammer og støff for 1 mrk., it gl. hugjern for 4 skl., en gl.lund støke 
naur for 4 skl., en gl. dørre hengsel for 2 skl., en gl. aar med bihl for 6 skl., en krakøpse for 10 skl., 
en gl. Muhqvete for 1 mrk. 8 skl.,  
Ifareklæder, it gl. blommet fifskaftes snørlif med 2 røe ærmer udi og 16 sølf maller og en sølf ring 
udi er sølf tilsammen for 3 Sld., it blaat fifskaftes skiørt for 1 Sld. 2 mrk., it røtt gl. blommet 
fifskaftes skiørdt for 12 skl., en sort wendt klædes trøye med grønt underfoer for 4 mrk., it rødt 

bornholmerting.dk 311



 3

wadmels skiørdt for 3 mrk., it grønt raskes forklæde for 1 mrk. 8 skl., en sort fifskaftes trøye for 1 
mrk. 4 skl. 2 blommet fifskaftes ærmer for 1 mrk., en grof Pollemettis hufve for 2 mrk., en gl. sort 
fifskaftes kiol, som det mindste barn bekom till en kiol, en nye sort wadmels kiol for 4 Sld. 1 mrk., 
it Allunet skind af en wæhr for 1 mrk., it udlagt agedynne vor for 1 mrk., en gl. fyrre kiste med en 
gl. laas for 2 mrk., it nyt fyrreskab i stuen med en dør og én laas for, og 3 rum udi for 2 Sld. 2 mrk., 
it gl. løst fyrrebord i stuen med oben foed er sat for 1 mrk. 8 skl., en half tønde for 4 skl., en spinde 
stohl for 8 skl., en gl. sengested i stuen med i windet spaaner for 1 mrk., panftes 2 gl. lappet 
sengedynner, som børnen bekom at ligge udi, en liden nødehuud til Anders Pedersens i Nylaursker 
sogn i kalk for 1 mrk. 8 skl., Rug sæden som er saaed i fisket, er 1 1/5 tønde er sat for 3 Sld.,  
Summa Andrager forschrefne Sterfboets middel til penge 129 Sld. 5 skl.,  
Hernest blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor, tilkommer som rester, efter 
dend meddeelte efter retning i Bog Klaringen dend 14 Marty 1702. under Hr: Amptmanden Ancher 
Müller og Hr: Amptskrifverens haand for 1700. og ey videre, naar 6 skl., for 1½ pund smør er gaat 
giort, rester 3 Sld. 13 skl.,:/: 
Peder Terkelsen i Nylaursker sogn fordred som vedgikes 6 mrk.,:/: 
Signe Pedersdaatter fordret tienesteløn, som vedgikes penge 4 mrk., :/: 
Hans Nielsen Smed i Rønne fordred som ham er giort forsikring for udi omrørte Koe, nemlig en sort 
Koe 8 mrk. 7 skl., :/: 
Johanne Pedersdaatter fordrer som rester 4 mrk., og for sin opwartning i boet penge 4 mrk., er i alt 
2 Sld., :/:  Marne Pedersdaatter fordrer som vedgikes tienesteløn for it wadmels skiørt 6 mrk., for it 
par sko 3 mrk., for it bruegarns forklæde 2 mrk., er tilsammen 2 Sld. 3 mrk.,:/: 
Niels Pedersen fordred for en hat, tienesteløn 1 mrk. 8 skl., en ferdig syed wadmels kiol saa god 
som 6 mrk., for 3 dagis meyning 1 mrk. 14 skl., for 3 dages ræfsning 1 mrk. 2 skl., for 3 dage at 
legge møy paa 1 mrk. 2 skl., laandte penge 1 mrk. 8 skl., er tilsammen 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., her paa 
kortis for it par sko 3 mrk., rester penge 10 mrk. 2 skl., :/: 
Peder Clemmedsen fordret for at grafve till begge liigene á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., for 6 dages 
arbiede á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., en dags arbiede 6 skl., er 5 mrk. 2 skl., :/: 
Kirstine Pedersdaatter fordred som vedgikes arbiedsløn 3 mrk., :/: 
Hanna Jens Lars fordrit som vedgikes spindeløn penge 2 mrk., :/: 
Seigne  Peder Anders fordrer spindeløn som vedgikes 2 mrk. 14 skl., :/: 
Marne  Peder Nielsens fordred spindeløn penge 2 mrk. 8 skl., :/: 
Bendt Smed fordrede arbiedsløn penge 1 mrk., :/: 
Anna  Niels Peders i Arnager fordrer som vedgikes 1 mrk. 8 skl.,  
Bendt Mounsen i Arnager for 3 kurf fisk fordret 3 mrk. 12 skl.,:/: 
Peder Nielsen i Rønne fordrede som vedgikes penge 3 mrk., :/: 
Kirke wærgen i Nylaursker sogn Mikel Pedersen fordred for tiende 99: 3/5 tønde Haure 7 mrk. 4 
skl., klokepenge 1 mrk., nog for 1700: 3/5 tønde Haure 1 mrk. 8 skl., :/: 
Deignen Mogens Jensen fordret en Paaske rettighed 8 skl., :/: 
Hans Skrædder fordret Syeløn penge 14 skl., :/: 
Hermand Smed i Arnager fordred arbiedsløn 8 skl., :/: 
Anders Pedersen i Nylaursker sogn for sin opwartning her i boet, samtøket 3 Sld., :/: 
Wiidere gods og Gield, efter skifteforwalterens anfordring, viste ej de forskrefne vedkommende, till 
dette Sterfboe, att angifve her udi forskrefvet staar, og som dageb er forløben, saa sluttes med hvis 
som foran findes indført, hvilket at saa er passeret Testerer. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Jens Nielsen. Per P:N:S: Nielsen.   Hans Nielsen. 
Peder P:T:S: Terkelsen. Rasmus Mortensen.    Mikel M:M:S: Madsen. 
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Forberørte Aar 1701. Den 26 Aprill, er atter med denne forretning, end videre 
foretagen, udi de vedkommendis nerværelse og da er Passeret som her efter følger nemlig; efter 
hans Kongl: May: allernaadigste udgangne forordning, af dato 15 January 1701. Indeholden høyst 
bemelte hans Kongl: May: gaarder, ved besiddernis afgang, forud af boet til gaardens auflings 
fortsettelse, skal udreedis en ploug med otte dygtige bæster, item en wogn og harre med fornøden 
reedskab, og mange tønder sædekorn af alle slags som til gaardens sæd udkræfves, og saa fremgt 
forskrefne Species, ey skulde findes paa gaarden in natura, da skall betalningen der till udtages, 
forud af boet, og det manglende strax till gaarden der for indkiøbes; Saa hafver wi rettens betiendte 
som er befallet paa landet, skifterne her paa borringholm at forwalte, till for benefnte hans Kongl: 
May: allernaadigste forordning, allerunderdanigst att efter lefve, med dette Sterfboe os foretaget, 
først at udlegge de Species, som her i boet findes, som er først en ploug med behørig jern og en 
hammel for 1 Sld. 2 mrk., en sort lidet stiernet Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for penge 5 
Sld., en røe skimlet hiemlet Hoppe for 5 Sld., it brunt ungt Horsøeg for 4 Sld., en røe bliset Foele 
for 6 Sld., for resten som er 3 bæster, der nu ike findes her i boet, anslagen, efter de 3 sidste bæsters 
værdig som er penge 15 Sld., udleggis efterskrefne, it røe soedet ugillet Hestføll for 2 Sld., en sort 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak Tyr i fiede aar gl. for 4 Sld. 2 mrl., en straabonds tønde med paket 
Rugmell for 3 Sld., en arbieds wogn som i boet nu findes med smaa stier, hammel, tøm og halseeler 
taxeret for 2 Sld., en harre for 12 skl., Rugen der till forberørte femttende gaard i afvigte efter høst 
er saaed, efter denne gaards tilliggende jord og letlighed er 1 1/5 tønde er her till udlagt, hvilken nu 
ey anderleedes, end for strøekornet i værdie, er af wurderings mændene sat for 3 Sld.,:/: 
Det øfrige sædekorn blef af de vedkommende saa og wurderings mændene angifven, fornøden at 
verre till gaardens aufling, 3 tønder Biug som in natura nu findes, og er her till udlagt, efter 
forberørte taxt, tønden sat for 1 mrk., er 5 Sld. 1 mrk., item 4 tønder Haure og in natura nu her i 
Sterfboet findes, tønden er sat  efter lands kiøbet som foran findes indført for 2 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 
2 mrk., Summa 50 Sld. 3 mrk. 12 skl., nog Rug sæden 3 Sld., Hermed alleunderdanigste haabes, 
hans Kongl: May: allernaadigste fornefne forordning, ved dette boe at verre i forskrefne maade efter 
defved; Saa efter at forskrefne var udlagt, blef bærnenes wærger, Jens Nielsen, Hans Nielsen og 
Peder Nielsen af skifteforwalteren tilspurdt, om de till videre vilde imodtage og svare i sin tid, till 
obenmelte nu udlagte Gods. Saa svarede bemelte trende mænd og wærger, at de af amptskrifveren 
hafde tilsagn paa, at forblifve, og paa børnens weigne, berørte 15 Gaard at bekomme till fæste, og 
derfor wilde de imodtage for berørte udlagte Gods, der ved skifteforwalteren her paa skiftet, dette 
lod forblifve; 
Kongl: May: Amptskrifver der fordrer som før ermelt 3 Sld. 13 skl., derfor er udlagt en tønde Biug 
for 1 Sld. 3 mrk., 2 tønder Haure á 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 1 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk., til ofvers 3 
skl., :/: 
Peder Terkelsen i Nylaursker sogn  der fordrer 6 mrk., der for er udlagt it knippeliin er taxeret for 
penge 6 mrk., :/: 
Seigne Pedersdaatter der fordrer 4 mrk., der for udlagt en sort klædis trøye med grønt under foer 
for 4 mrk., :/: 
Hans Nielsen Smed i Rønne der fordrer 8 mrk. 7 skl., der for er udlagt it slet sort Qvienød i andet 
aar gl. for 2 Sld. 1 mrk., til ofvers 9 skl., :/: 
Johanne Pedersdaatter der fordrer 2 Sld., udlagt it blaat fifskaftes skiørt for 1 Sld. 2 mrk., en grof 
pollemettis hufve for 2 mrl., :/: 
Marne Pedersdaatter der fordred 2 Sld. 3 mrk., udlagt en lin wef med behørige jern for 2 Sld. 2 
mrk., en finne span paa tillet og 3 potter salt for 1 mrk., :/: 
Niels Pedersen der fordrer og rester 10 mrk. 2 skl., der for udlagt en nye sort wadmels kiol sat for 5 
mrk., en seis med bom og ringe for 1 mrk., en liden half tønde med blaar udi for 12 skl., en otting 
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nesten fuld med linfrøe udi for 1 mrk. 12 skl., en liden kierne for 4 skl., en liden gl. tønde paa loen 
for 4 skl., en ballig for 8 skl., paa tillet, en fiering for 4 skl., it sengested i laden og it gl. drøfte trug 
for 6 Sld., :/: 
Peder Clemmedsen der fordrer 5 mrk. 2 skl., der for er tillagt, it Allunit skind af en wæhr for 1 mrk., 
it udlagt agedynne vor for 1 mrk., 2 blommet fifskaftes ermer for 1 mrk., en gl. fører kiste med en 
gl. laas for 2 mrk., ved skatten 2 skl., :/: 
Kirstine Pedersdaatter der fordrer 3 mrk., udlagt it rødt wadmels skiørt for 3 mrk., :/: 
Hanna Jens Larsens der fordrer 2 mrk., udlagt it løst sengested med straaner i wunden for 1 mrk., 
en half tønde for 4 skl., en spinde stoel for 8 skl., it gl. hug jern  for 4 skl., :/: 
Seigne Peder Andersens fordrer 2 mrk. 14 skl., der for udlagt, en haand qvern med huus for 3 mrk., 
til ofvers 2 skl., :/: 
Marne Peder Nielsens fordrer 2 mrk. 8 skl., der for udlagt 15 nøgle graat fifskaftes ulgarn er sat for 
2 mrk. 8 skl., :/: 
Bendt Smed fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. mæssing kedel for 1 mrk., :/: 
Anna Niels Pedersens der fordrer 1 mrk. 8 skl., hvor for er udlagt it grønt raskes forklæde for 1 mrk. 
8 skl., :/: 
Bendst Mounsen i Arnager der fordrer 3 mrk. 12 skl., hvor for er udlagt en hvid Soe for 3 mrk., ot 
tørf jern for 12 skl., :/: 
Peder Nielsen i Rønne der fordrer 3 mrk., udlagt 4 hønner og en hanne for 1 mrk. 4 skl., en blak 
stiernet Qvigekalf for 1 mrk. 4 skl., en ung Gaas for 1 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Kirke wærgen Mikel Pedersen der fordrer 4 mrk. 12 skl., der for udlagt 2 tønder forsken Haufre á 2 
mrk, 8 skl er 5 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Deignen Mouns Jensen der fordrer 8 skl., udlagt en nye wogn axsel for 8 skl., :/: 
Hans Skrædder fordrer tienesteløn 14 skl., der for udlagt af en ung Gaas de 5 skl., en jern tyfve for 
6 skl.,  it sold for 3 skl., :/: 
Hermand Smed i Arnager der fordrer 8 skl., der for udlagt en breed sybøtte for 3 skl., en half 
punnebøtte for 3 skl., en liden sybøtte for 2 Sld.,:/: 
Anders Pedersen der fordrer 3 Sld., der for udlagt it nytt fyrre skab med en laas half dør og 3 rum 
udi for 10 mrk., en gl. eege kiste uden laas for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt bevilget 2 Sld., udlagt it Røe braaget Studnød for 3 Sld. Til 
ofvers 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 17 mrk., udlagt en half tønde Rugmeell for 6 mrk., 6 
nøgle og it halft nøgle groft bruegarn for 1 mrk. 8 skl., 5 harrer groft raat bruegarn for 3 mrk. 12 
skl., af it røe hielmet studnød 9 mrk., :/: 
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af dette forestaaende udleeg 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., udlagt en bleget fior gl. 
studkalf for 3 mrk., en røe braaget fior gl. Qviekalf for 4 mrk., till ofvers 2 mrk., :/: 
Det mindste denne Sahl: Mands og Qvindes pigebarn, som er ikun under it aar gl., og Jens Nielsens 
hendis Moder broder er werge for, hvor for till dette barn nemlig Kirstine Jensdaatter, er af 
samptlig vedkommende blefven bevilget til fosterløn udleg for penge 15 Sld. 3 mrk., og der for 
tillagt, ved skifteforwalterens udleeg de 4 mrk., ved wurderings mændenes udleeg 2 mrk., en 
bleeget Koe for 4 Sld., 6 Faar med 3 spædelam for 6 Sld., enwæhr for 2 mrk., it blommet fifskaftes 
snørlif med 2 røede ærmer og 16 Sølf maller og en ring udi for 3 Sld., af it røe hielmet studnød at 
hafve 3 mrk.,:/: 
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge 104 Sld. 5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deling penge 25 Sld. 
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Som deelis imellem forskrefne denne Salige mands og salige Qvindes efterlatte børn, som er en søn 
og 3 døttre, er deraf broderens laad 10 Sld., og hver daatters lod er 5 Sld., Hvorfor en hver sker 
udleg;  
Saa er da for Jens Jensens anpart som Moder broderen Jens Nielsen i Knudsker sogn er wærge 
for, som er 10 Sld., udlagt efterskrefne, en sort braaget spæqvie for 2 mrk., 2 gl. Giæs á 1 mrk er 2 
mrk., 2 tønder Haufre á 2½ mrk er 5 mrk., en tønde Biug for 1 Sld. 3 mrk., it pande jern for 1 mrk. 8 
skl., for en pose med adtskilligt af sigtet meel udi, hos Hans Nielsen som der till svare at hafve 1 
mrk. 8 skl., it gl. hiul med bøsse og ringe for 1 mrk., en gl. klou for 2 skl., en spin rok for 3 mrk.8 
skl., 2 grise á 1 mrk er 2 mrk., it gl. deignetrug for 2 skl., endnu it gl. hiul med bøsse og ringe for 12 
skl., en kierne i forstuen for 10 skl., en ølhalf tønde for 1 mrk., 2 stietræ, en møgstie og en 
sleededræt for 4 skl., en finne kitte og en sy for 6 skl., it par gl. høestier og en lasstang for 6 skl., it 
brød bende for 4 skl., 6 nøgle hvidt ulgarn for 1 mrk. 8 skl., it hartøy hammer og støf for 1 mrk., en 
lund støke naur for 4 skl., en dørre hengsel for 2 skl., en  aar bihl for 6 skl., en krak øpse for 10 skl., 
en muhqvet for 1 mrk. 8 skl., it røt gl. fifskaftes skiørt for 12 skl., en sort fifskaftes trøye for 1 mrk. 
4 skl., it førre bord i stuen med oben foed for 1 mrk. 8 skl., en nøde huud till Anders Pedersens 
Nyelaursker sogn, liggende i kalk for 1 mrk. 8 skl., hos Hans Nielsen Smed at hafve 4 skl., :/: 
Dend eldste daatter, er Ellene Jensdaatter, som Morbroderen Peder Nielsen Skomager er wærge 
for, tilkommer 5 Sld., der for er udlagt, en brun hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., 2 grise á 1 mrk er 2 
mrk.,  
Dend anden daatter Marne Jensdaatter, som Morbroderen Hans Nielsen Smed er wærge for, 
tilkommer 5 Sld., hvor for er udlagt it røt skiøldet og stiernet Qvienød for 10 mrk., en tønde Biug 
for 7 mrk., 14 harrer blaargarn er taxerit for 3 mrk.,  
Dend yngste daatter Kirstine Jensdaatter som og Jens Nielsen Morbroderen i Knudsker sogn, er 
wærge for tilkommer penge 5 Sld., der for udlagt en 2 spanne kaabber kedel er taxeret for 4 Sld. 2 
mrk., en blaket Qviekalf for 1 mrk. 8 skl., ved Hans Nielsens udleeg at hafve 4 skl., ved 
skifteskrifverens udleeg de 4 skl.,  
Efter anfordring hafde de vedkommende, ike meere till dette boes  bæste at angifve, end forskrefvet 
staar, ike heller angaf sig fleere med viidere Gields fordringer, end foran findes indført, hvilket at 
saa er passeret Testerer. Paa Høyeædle og welbaarne, herr oberster, ober Commendant og 
Amptmands weigne Hans Jensen. Henrik Brugman.       Jens Nielsen. 
Hans Nielsen. Peder P:N:S: Nielsen.egen haand.  Mikell M:M:S: Madsen. 
Rasmus Maarttensen. 
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Anna 1701. Den 27 Aprill, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, Item Schifte og 
Liqvidation efter afgangne Niels Jensens nu med døden afgangne hustru Bohl Jens 
daatter,som boede og døde hos sin Søn Jens Nielsen,paa dend 5te Jordeyendoms gaard, 
beliggende udi Knudsker sogn. Og det Imellem berørte Salh: Qvindes efterlefvende børn og 
børnebørn, som er først at reigne 4 sønner og 4 døttre hvor af 
 
Dend eldste søn Jens Nielsen i Knudsker sogn. sin egen wærge. 
Dend anden søn er Peder Nielsen Skomager boende i Rønne. sin egen wærge.   
Dend tredje søn er Hans Nielsen Smed boende i Rønne, sin egen wærge. 
Dend yngste søn er Steffen Nielsen, nu boende i Ibsker sogn. sin egen wærge.  
Dend eldste daatter var afgangne Kirstine Nielsdaatter, som var i ægteskab med Sahl: Jens 
Pedersen i Nylaursker sogn, efter hende igien lefver en søn og 3 døttre med deris wærger. 
Dend anden daatter var afgangne Bohl Nielsdaatter, som var i ægteskab med Hans Ollufsen i 
Rønne,efter hende igien lefver 2 døttre, som bemelte faderen er wærge for. 
Dend tredje daatter er Anna Neilsdaatter endnu uden ægteskab till wæretse hos broderen 
fornefne Jens Nielsen, og hendes broder Peder Nielsen er wærge for. 
Dend yngste daatter er Giertrud Nielsdaatter, nu udi Kiøbenhafn, og bemelte broderen i hendis 
Mands Svend Nielsens fra Wærelse bemelte Peder Nielsen er wærge for. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Ved denne forretning, var og ofver værende 2de Mænd Christen 
Pedersen. Og Peder Hansen i bemelte Knudsker sogn. Hvor da er forefunden og Passerit som her 
efter følger. Nemlig. 
 
Efter en Samfrender forretning, paa denne 15 gaard i Knudsker sogn, med formand Christen 
Pedersen i Knudsker sogn, afsagt dend 9 Marty Aa. 1699. befindes denne Sahl: Qvinde at 
tilkomme, imod sin Sahl: Mands begrafvelse penge 9 Sld., nog hendes anpart af berørte femtte 
gaard i Knudsker sogn, som er af dend sidste rest og beholdning penge 25 Sld. 2 mrk. 6 skl.,:/: 
Hvis Ifareklæder, som denne Sahl: Qvindes, sig hafver efterladt, hafver dend Sahl: Qvinde for sin 
død, forærit sin daatter Anna Nielsdaatter, for sin opwartning, som hun ved sin Moder, udi 
hendis høye alder og Svaghed har beviist, og der paa tilstæde værende arfvinger ike noget nu at 
anke eller kiære i nogen maade. Er tilstæde verrende arfvinger blef af skifteforwalteren tilspurdt, 
om de viste meere till dette boes middel og bæste, at angifve. Hvor till de svarede, at de ike viste 
meere at angifve, end forskrefvet staar,  
Hvor saa forskrefne boeds middel blef sammenreignet, som opdrager sig till  
penge 34 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Sønnen Jens Nielsen Kræfver, som hand hafver forstragt, sin Sahl: Moder, i hendis Høye alder 
og svaghed, Saa og en deel till denne Sahl: Qvindes begrafvelse udlagt, foruden en Koe taxeret for 
6 Sld. 2 mrk., saa og lidet Rug for sin moder efter deris indbiurdes foreening, har saaed dette aar, 
anslagen for 6 mrk., Saa tilkommer Jens Nielsen der foruden igien 14 Sld. 3 mrk. 12 skl., Hvilket 
arfvingerne og saa vare stendige, og der for er Jens Nielsen giort indførsel udi formelte denne Sahl: 
Qvindes jordepenge, som er 14 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
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Skifteforwalteren for sin umage bevilget 2 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 mrk., 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., Wurderings mændene for deris ofverværelse 1 mrk., er 9 
mrk., Hvor for er giort indførsel i forberørte 5 gaards jordepenge for 2 Sld. 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Prætentioner till penge 17 Sld. 12 skl.,  
Lignet blifver udi behold og till deeling penge 17 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvilker deelis imellem fornefne børn, som først er 4er sønner og 4 døttre. 
Er deraf en broderlaad 2 Sld. 3 mrk. 8 2/3 skl., og en søsterlaad 1 Sld. 1 mrk. 12 1/3 skl.,  
Nu deelis de tvende afdøde systerlaader igieg imellem forskrefne deris børn, nemlig Kirstine 
Sahl: Jens Pedersens en søn og 3 døttre, er der af en broderlaad 2 mrk. 4 4/5 skl., og en 
søsterlaad er penge 1 mrk. 2 2/5 skl., og Bohl Hans Olsens 2de døttre, tilkommer hver 2 mrk. 14 
skl. 2 d.,  
Hvor for demmen er giort indførsel i fornefne Jordepenge. 
Viidere var ike ved denne forretning at observere efter som arfvingerne hafde benektet, at de ej 
viste meere till Sterfboes bæste at angifve, ike heller angaf sig flere, med videre Gields fordringer, 
end forskrefvet staar, Hvilker at saa er tilganget og Paseret, Testerer. Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Jens Nielsen.      Peder P:N:S: Nielsen.      Hans Nielsen. 
Hans H:O:S: Olsen. Christen C:P:S: Pedersen.         Peder P:H:S: Hansen. 
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Anna 1701. Den 7 May, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering sampt 
Scfifte og Liqvidation efter Laurids  Moumsens Salige hustru, Giertrud Bendtsdaatter,  
som boede og døde paa dend 10de Jordeyendoms gaard, beliggende paa Borre udi Rydsker Sogn. 
Og det Imellem denne Sahl: Qvindes efterlefvende Mand bemelte  Lars Mounsen,  paa eene side, 
og paa anden side, deres Saa velsom denne Salige Qvindes før auflede børn, som er 2 sønner og en 
daatter, hvor af  
 
Dend eldste søn  Hans Rasmusen boende i Allinge, er sin egen wærge. 
Dend anden søn er Anders Larsen  21 aar gl., sin egen wærge. Saavidt løsøre angaar. 
Daatteren er Anna Lauridsdaatter  paa 16 aar gl. for hende er faderen efter lowen self wærge. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Peder 
Hansen og Jørgen Hansen  i Rydsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger.  
 
Øeg. 
En røe stiernet ugillet Foele for 5 Sld., en røe snopper ugillet Foele for 3 Sld., en brun stobbred 
gilling for 3 mrk.,  
Qveg. 
En blak hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en gl. blaket Koe for 3 Sld. 2 mrk., en ung røe Koe for 4 
Sld., en røed Qvie for 3 Sld. 2 mrk.,  
Faar. 9 støker Faar med afgrøden á 4 mrk er 9 Sld., 
Giæs. 7 gl. Gies med Gaasen indberiegnet á 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 12 skl.,  
Svin. 4 unge Svin á 2 mrk er 2 Sld.,  
Kaabber Wahre. 
En liden mæssing kedel for 2 mrk., en gl. span stoer kaabber kedel er wægtig till penge 3 mrk.,  
Boehawe. 
En wogn med 2 file paa og en hammel, tøm og halseeler, er sat for 2 Sld., en ploug med jern og hiul 
bøsse og ringe for 1 Sld. 2 mrk., en harer for 1 mrk. 4 skl., 
I Sterhuuset. 
It lidet ølkar for 2 mrk., en gl. haand qvern med huus og jern seigl for 1 mrk. 4 skl., en kalke tønde 
for 8 skl., it deigne trug for 12 skl.,  
Rugen. Som er saaed er 1½ tønde er taxeret for 4 Sld., en gl. weff og en warpt der till for 6 mrk., en 
Krak øpse for 6 skl., en mindre dito for 4 skl.,  
I Stuen. 
It gl. fyrbord med oben foed for1 mrk., en gl. eege kiste uden laas for 1 mrk., it lidet gl. førre bord 
med gl. foed for 4 skl., it spoel skadet hiønde med løet kalf under for 8 skl., en wefved agedynne 
med løet kalfskind under for 1 mrk., it gl. wefvet hiønde med løet skind under for 6 skl.,  
Paa Loftet. 
En seis med bom og ringe for 12 skl., en gl. seis uden bom for 8 skl.,  
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes løsøre middel till penge 46 Sld. 2 mrk. 8 
skl.,  
Nog Rug sæden 4 Sld., blifver saa 50 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder eller gang klæder, hafver samptlige børnen sig self indbyrdes 
imellem deelt, Saa at de vare tilfreds og fornøyede i alle maader. 
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Skifteforwalteren tilspurdte Lars Mounsen og de andre børnen, om de hafde meere til dette boets 
middel at angifve; Der till de svarede, at de ike vidste meere till dette boes middel at angifve, end 
angifvet er og forskrefvet staar. 
Hvor nest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og af Laurids Mounsen og arfvingerne 
angifven og vedgaaet som følger.:/: 
Efter dend efter retning, som denne Bunde Lars Mounsen i Bogklaringen den 4 Marty Anno 1701. 
er meddelt, befindes at reste af denne 10de gaard af de forige aaringer 18 Rixd. 1 mrk. 7 skl., og for 
Anno 1700. penge 8 rixd. 10 skl., er tilsammen 26 Rixd. 2 mrk. 1 skl., Giør 39 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Laurids Mounsen befindes, at hafve paa sin søns Rasmus Larsens wegne antaget wærgemaall for 
nogle børn, som Anders Aristsen i Clemmedsker sogn Sal: Hustruis, skiftebref forklarer, og 
oppebaared paa deris weigne af løsøre og Ifareklæder som opdrager  16 Sld. 3 skl., :/: 
Barbra Sahl: Christopher Hansens i Rønne, lod fordre ved Laurids Mounsen penge 2 Sld. 1 mrk.,  
Rasmus Rasmusen i Rønne fordrer ved Laurids Mounsen angifvende penge 1 Sld. 7 mrk., :/: 
Giert Farfver i Rønne forder 6 mrk., :/: 
Povell Koefoed i Rønne lod fordrer penge 1 Sld., :/: 
Anders Jacobsen i Rønne lod fordrer 2 mrk. 8 skl., :/: 
Johan Basilius i Rønne lod fordrer penge 4 mrk., :/: 
Sønnen Anders Larsen fordrer for adtskellige forstrekning, till bemelte sin fader som hans fader 
Lars Monsen vedgaar i alt penge 24 Sld.,:/: 
Hans Svendsen i Dyngegaarden udi Rydsker sogn, lod fordrer 1 mrk. 8 skl., :/: 
Laurids Mounsen angaf at verre skyldig for Jannuary February og Marty Qvartal skat som er 4 mrk. 
3 skl., :/: 
Albert Henriksen i Olsker sogn, fordred for 1½ skeppe Biug, Laurids Mounsen bestaar ikun en 
skeppe Biug, er ansat for 1 mrk. 12 skl., Nog fordred for en dags arbied 6 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reysen bevilget 2 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage, med denne forretning i alt penge 3 Sld.,:/: 
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deres umage, hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., :/: 
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner till Penge 96 Sld. 1 skl.,  
Liqvideret blifver saa Gielden høyre end det anførte løsøre Gods  
penge 45 Sld. 1 mrk. 9 skl.,:/: 
Hvor udi dog ej er bereignet dend wæderlaug, Laurids Mounsen  ellers burde nyde, imod sin Sahl: 
Qvindes begrafvelse; Og som ike nu her udi Sterfboet findes saa beqvem Gods, som till Kongl: 
May: Restands nu kunde udleggis, og Bunden Laurids Mounsen self efter loven, sugrer sig Gield, 
som hand nu og lofvede, at will betale, Saavell forberørte Kongl: Restance som anden Gield, efter 
forskrefne indførsel. Saa kand det der ved ej, anderleedes nu forrettes, men Laurids Mounsen 
forskrefne Gield self at betale, og der imod det anførdte løsøre gods at beholde, og som løsøret ike 
kand tilstræke Gielden med at betale, saa giøres her ved anwisning paa omrørte 10 gaard, som 
Laurids Mounsen  angifver, at verre ham berettiget, at Laurids Mounsen der udi nyder wederlaug 
for det øfrige, som løsøre ej kand afbetale, derved saa dette skifte er sluttet. Hvilket at saa er 
tilganget og Passeret, des til widnesbyrd under vore hænder og zigneter Skiftesteden Ut Supra. 
Paa Høyedtle og Welbaarne Hr: Oberster, Ober Commedant og Amptmands weigne. 
 Hans Jensen. Henrik Brugman. Laurids Mogensen. 
Hans H:R:S: Rasmusen. Anders A:L:S: Larsen.   Jørgen J:H:S: Hansen. 
Peder P:H:S: Hansen. 
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Anno 1701. Den 18 juny Efter at nu først i dag for os bemelte Rettens betiendter, er blefven 
angifven, at Sahl: Mortten Jensen som boede og døde paa 32te gaard i Ibskier sogn, 
efterlefvende hustru Karne Nielsdaatter ved forberørte sin Salige Mand frugtsommelig, efter at 
forhen dend 13 May aar 1700. med denne Salige Mands efterlatte Gods og midler, it liuglig skifte er 
anfanget, og hans efterlatte børn, som var paa berørte tid 2 sønner og 2 døttre, deris fulde arfvepart 
formeedelst som før ermeldt Enken deris moder var frugtsommelig, nu kort for juhll hafver føed it 
drengebarn navnlig Mortten Morttensen, saa er i dag den afsatte arfvepart som er 55 Sld. 2 mrk. 
9 skl., nu deelt bemelte denne Salige Mands Børn imellem, som i forskrefne maade er 3 sønner og 2 
døttre, er deraf en broderlaad penge 13 Sld. 3 mrk. 10 skl., og en søsterlaad er penge 6 Sld. 3 mrk. 
13 skl.,  
Dend eldste søn Niels Morttensen, som moderbroderen Peder Nielsen i Ibskier sogn er værge for 
tilkommer 13 Sld. 3 mrk. 10 skl., hvor for er udlagt, en sort brun Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., en røe 
hielmet Tyr for 1 Sld. 2 mrk., en adskildt wogn med 2 stier for 2 Sld., it sengested i stuen for 1 
mrk., en leerhake for 6 skl., en tønde i Krubhuuset for 4 skl., en flintebøsse for 10 mrk er 13 Sld. 3 
mrk. 10 skl., :/: 
Dend anden søn Jens Morttensen som Morbroderen Hans Nielsen er wærge for tilkommer 13 
Sld. 3 mrk. 10 skl., der for er udlagt en sort skioldet Koe for 5 Sld., af en røe hielmet Tyr er taxeret 
for 4 Sld., deraf her till 2 Sld. 2 mrk., en sort skioldet Qvie for 3 Sld., en hvid Soe for 1 Sld. 1 mrk., 
en syed agedynne med gull underfoer for 3 mrk., it ølkar paa en tønde for 2 mrk., en syes med bom 
og ringe for 3 mrk., 2 halftønder for 4 skl., en liden gl. halftønde for 2 skl., en tieretønde 4 skl., er 
13 Sld. 3 mrk. 10 skl., :/: 
Dend yngste søn Mortten Morttensen for hammen efter som Enken nu er i ægteskab med 
Stephen Nielsen, er dend ”6. Hans Laursen i Boelskier sogn som er denne Salige Mands nær slegt, 
nu tilordnet at wærge, tilkommer i arf efter sin Sahl: Fader 13 Sld. 3 mrk. 10 skl., hvor for till 
hammen er udlagt, it graae skimlet Hestføll for 2 Sld., 2 røe hielmet studnød for 4 Sld., it par 
Høestier for 8 skl., en graae wadmels sengedynne for 3 mrk., 2 blaargarns lagen for 4 mrk., en 
linnen hofvet dynne 8 skl., endnu it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., 2 sleemæder med jern vidier 
er sat for 1 mrk., en nye tiære tønde for 12 skl., en half jern stuf for 2 mrk., noget smaat jern og en 
hakelse knif for 1 mrk., en syes med bom og ringe for 1 mrk., en bagstoel i Krobhuuset for 1 mrk., 
it røe hielmet studnød for 3 Sld.,  2 tønder paa stueloftet for 8 skl., it deignetrug for 1 mrk., 2 gl. 
syed hiønder á 8 skl er 1 mrk., it syed hiønde paa blaae bon og skin under for 1 mrk., er 13 Sld. 3 
mrk. 12 skl., tilofvers 2 skl., :/: 
Dend eldste daatter Elsebeth Morttensdaatter tilkommer efter sin Sahl: fader i arf penge 6 Sld. 
3 mrk. 13 skl., for hende er till wærge anordnet faderbroderen Hans Jensen i Ibskier sogn, og er 
hende derfor udlagt, en sort hielmet Koe er sat for 5 Sld., en røe hielmet Tyrkalf for 3 mrk., en 
stokøpse for 2 mrk. 8 skl., 3 hamle med seeler for 1 mrk. 8 skl., en gl. wefved agedynne for 12 skl., 
hos Hans Larsens udleg 1 skl., er 6 Sld. 3 mrk. 13 skl., :/: 
Dend yngste Kirstine Morttensdaatter som Jens Nielsen i Ibskier sogn er wærge for tilkommer i 
arf efter sin Sahl: Fader, af løsøre Gods penge 6 Sld. 3 mrk. 13 skl., derfor er udlagt, en sort hielmet 
Koe er sat for 5 Sld., it lidet skrin med laas for 8 Sld., en gl.kiste uden laas for 1 mrk., en røe 
hielmet Tyrkalf for 3 mrk., 2 tømmer med haartøm streng for 1 mrk., hos Lasse Nielsens udleg at 
hafved 1 mrk., it par halseeler for 4 skl., en fielestoel for 10 skl., it lidet gl. Car for 8 skl., :/: 
Forskrefne saa at verre passeret og her ved dette skifte nu til fuldkommen endelighed er sluttet, dis 
till vidnisbyrd under vore hender som nu var ved denne forretning tilstæde. Actum Anno Die Et 
Loco Ut Supra Hans Jensen. Henning Brugman. Hans Laursens. 
Hans H:J:S: Jensen. Stefhen S:N:S: Nielsen.  
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Denne slutning henhørrer til dend forretning anfanged den 13 May 1700. 0g findes 
forhen herudi anteigned paa Pagne: 49. og følgende blader. 
”dette staar paa langs siden.” 
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Anna 1701. Den 18 Juny, er holden Schifte og Liqvidation efter  dend afgangne 32. Morten Jens i 
Ibskier sogns liden daatter navnlig Kirstine Mortensdaatter, som strixs efter, at der var holden 
skifte efter bemelte hendis Fader ved døden afgik, hos sin Moder Karne Nielsdaatter, som nu 
er i ægteskab med Stafhen Nielsen, som boer paa bemelte 32 gaard i Ibskier sogn. Og det imellem 
fornefne dette Sahl: barns Moder Karne Nielsdaatter og hendis sødskende som er 3 brødre og en 
søster. 
 
Dend eldste broder er Niels Morttensen, som Morbroderen Peder Nielsen i Ibskier sogn er wærge 
for. 
Dend anden broder Jens Morttensen, som Morbroderen Hans Nielsen i Ibskier sogn er wærge 
for.  
Dend yngste broder er Mortten Morttensen, som dend 6te  Hans Larsen i Boelskier sogn er 
wærge for. 
Søsteren Elisabeth Morttensdaatter, som faderbroderen Hans Jensen er wærge for. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, Og da blef af hendis Sahl: faders skiftebref uddragen hvis hende af løsøre til 
kommer, som er 6 Sld. 3 mrk. 13 skl., hvor for till hende er udlagt en sort hielmet Koe for 5 Sld., it 
lidet skrin med laas for 8 skl., en gl. kiste uden laas for 1 mrk., en røe hielmed Tyrkalf for 3 mrk., 2 
tømme med haartøm strenge for 1 mrk., hos Lasse Nielsens udleeg 1 mrk., it par gl. halseeler for 4 
skl., en fielestyoel for 10 skl., it lidet gl. kar for 8 skl., Summa 6 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Her imod er efterskrefne Prætensioner, nemlig, for dette berørte salige barn at bekoste till jorden, er 
de vedkommende samtøket dette Sahl: barns moder og Stiffader Stafhen Nielsen at nyde 6 Sld., 
Skifteforwalteren for dette skifte 1 mrk., skifteskrifveren for sin umage 3 mrk., Stemplet papir till 
skiftebrefvet for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Prætentioner til penge 7 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Hvor for berørte Gods er udlagt at erholdis, Liqviderit blifver denne Prætention høyere end det 
løsøre denne myndling till kommer 1 mrk. 10 skl.,  Hvor for er giort anvisning paa dend anpart, 
denne myndling af sin Sal: Faders Ifareklæder er tilreigned, som er 2 mrk. 13 skl.,  
Blifver saa igien 1 mrk., 3 skl., om samptlig de vedkommende og tillod Stiffaderen Stafhen Nielsen 
at nyde, tillige med fornefne 6 Sld., for dette Salig barns begrafvelse, Hvor ved saa dette skifte er 
sluttet, hvilket at saa er tilganget og Passeret Testerer. Hans Jensen.  Henning Brugman. 
Hans Laursen. Hans H:J:S: Jensen. Stafhen S:N:S: Nielsen. 
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Anno 1701. Den 21 Juny. Er efter giorde Louglig tillysning Holden registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Sal: Svend Esbersen, som boede og døde paa den 11 Fri 
Worned beliggende i Persker sogn. Under Wellingsgaardens i Nyker sogns Frihed. Og det imellem 
dend Salige Mands efterlefvende hustru, Anna Ollufsdaatter, for hende blef efter hendis 
begiering formaaet till at laugwerge Capitainen udi Sønder Herrit Hans Koefoed Madsen paa eene 
side, og paa anden side, denne Sahl: Mands med bemelte sin hustru nu auflede børn som er en søn 
og 2 døttre, hvor af 
 
Sønnen er Esber Svendsen paa 5 aar gl. for hammen er till wærge anordnet Jens Pedersen, 
boende paa 7de  i Nyeker sogn. 
Dend eldste daatter Kirstine Svendsdaatter paa 8te aar gl. for hende er till wærge anordnet 
faderbroderen Hans Espersen boende i Pederskier sogn. 
Dend yngste daatter er Ellene Svendsdaatter paa 2de aar gl. for hende wærger som er tilordnet, 
faderbroderen Olluf Persen, boende i Pedersker sogn. 
 
Hvor paa rettens weigne, var ofver værrende, Husbonden SR: Albert Hartwig paa Wellingsgaard og 
skifteskrifveren Henning Brugman. Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet, Mogens 
Ibsen og Jens Christensen ibdn. Hvor da er forefunden og Passeret. Som her efter følgende  
 
Heste og Hopper. 
En hvid gillet Hest for 7 Sld. 2 mrk., en graae bliset Hest for 7 Sld., en brun stiernet Hest for 8 Sld., 
en brun bliset Hoppe for 8 Sld., en røe hielmet gl. Hoppe for 3 mrk., it ungt graat skimlet Hors Øeg 
for 3 Sld., it røe bliset ung gillet Hest Øeg i andet aar gl. er sat for 3 Sld.,  
Qveg. 
En gl. røe Koe for 3 Sld. 2 mrk., en røe hielmet yngre Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe for 
5 Sld., en røe skioldet Koe for 5 Sld., endnu en røe hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  en sort Koe som 
er liden og ung for 4 Sld., it sort røgget studnød for 3 Sld., it brunt studnød for 3 Sld., it røt studnød 
for 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmet studnød for 2 Sld., it sort skioldet Qvienød for 2 Sld. 3 mrk., endnu 
it sort skioldet Qvienød for 2 Sld., en røe beltet Qviekalf for 1 Sld.,  
Faar og Lam. 10 støker Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 9 Lam støket 1 mrk er 2 Sld. 1 mrk.,  
Svin. En stor hvid gl. Soe for 3 mrk., 3 unge galt svin støket 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 3 mrk., 10 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
Kaabber. 
En liden gl. kaabber kedel er wegtig till penge 2 mrk., en gl. mæssing kedel paa en liden span stoer 
for 1 mrk.,  
Boehawe. 
En arbiedswogn med 2 smaae stier, hammel tøm og halseeler for 3 Sld., en ruhl med jern tapper og 
skogle er sat for 1 mrk. 8 skl., it aar med en gl. bill for 1 mrk., en ploug med bøsse løbere, juhl, 
vidier skier og ringe foruden knif er sat for 3 mrk., en harre med trætinner for 1 mrk., en dito for 12 
skl.,  
I Krubhuuset. 
En standtønde for 12 skl., en gl. øltønde for 14 skl., 2 gl. ølhalftønder á 6 skl er 12 skl., 4 straabonds 
tønder á 8 skl er 1 mrk., it gl. madskab uden laas for 1 mrk. 8 skl., it gl. lidet skrin i stuen, uden laas 
og hengsler for 1 mrk., it lidet gl. fyrrebord med oben foed for 7 mrk., en gl. bagstoel med røke for 
8 skl., en gl. liden span for 4 skl., en anden gl. span for 2 skl., 2 Sy bøtter af eeg á 4 skl er 8 skl., en 
strippebøtte for 2 skl., it syed hiøndes vaar med løet kalfskin under for 1 mrk., it nye wefved hiønde 
med blaat gl. foer under paa guhl bon for 1 mrk., it syed agedynne vaar med løetkalf skin under for 
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1 mrk. 4 skl., it gl. wefved hiønde paa guhl bon for 8 skl., en stokøpse for 2 mrk., it tørf jern for 8 
skl., en lyngrifve for 8 skl., en jern tyfve for 6 skl.,  
Skiftet Administrator tilspurde Enken, og sin laugwærge, med til stæde værrende begge faderbrødre 
om de hafde meere till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede, at der var ike meere dette 
boe at verre tilhørrende, end angifver er og forskrefvet staar, hvor ved saa dette Sterfboes 
registering sluttet,  
Og  saa er tilsammen reignet Sterfboes middel som andrager i alt till  
penge 103 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Denne Salige Mands Ifareklæder er efterskrefne en sort wadmels kioel for 4 mrk., it par Allunet 
skind bopser for 1 mrk. 8 skl., resten af denne Salige Mands Ifareklæder, berettis Enken at hafve 
ladet omgiøre till fællæts børnen efter som de der till være trengende, Summa 5 mrk. 8 skl.,  som 
deelis imellem forskrefne én søn og 2 døttre, er deraf broderens laad 2 mrk. 12 skl., og hver daatter 
1 mrk. 6 skl., hvorimod Enken beholder sine egne klæder,  
og er sønnen Esper Svendsen tillagt for sin anpart 2 mrk. 12 skl., en sort wadmels kiol for 4 mrk., 
till ofvers 1 mrk. 4 skl.,  
dend eldste daatter er tillagt for sin anpart 1 mrk. 6 skl., efterskrefne, it par Allunet bopser for 1 
mrk. 8 skl., till ofvers 2 skl.,  
dend yngste daatter tilkommer 1 mrk. 6 skl., hvor for er udlagt hos fornefne broderen at hafve 1 
mrk. 4 skl., hos fornefne systerens udleg 2 skl., :/: 
dernest blef angifven efterskrefne Gield og Prætentioner, og er der till giort udleeg som efter følger 
nemlig. 
Welb: Hr: Vicelands Dommer Ancher Müller fordred efter sin seddel 15 mrk.,  
Hvor  af Hans Espersen i Perskier sogn, self nu angaf her paa Sterfboet, at skall betale penge 2 
mrk., ,og resten her af boet som er 13 mrk., er her for udlagt, it sort røgget studnød for 3 Sld.,  it 
Lam for 1 mrk., :/: 
Laurid Lauridsen i Rønne fordrer efter sin seddel som rester og vedgikes penge 3 Sld. 11 skl.,  
Udlagt it sort skioldet Qvienød for 2 Sld. 3 mrk., it Lam for 1 mrk., 3 Gieslinge 12 skl., til ofvers 1 
skl., :/: 
Jep Mounsen ved Peders kirke fordred som rester for en stokøpse penge 2 mrk. 4 skl., her for 
udlagt, it lidet gl. fyrrebord med oben foed er sat for 2 mrk., en liden span for 4 skl.,  
Imod dend Sahl: Mands udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken af de vedkommende 
samtøket udlæg for penge 20 Sld., udlagt en hvid gillet Hest for 7 Sld. 2 mrk., en graae bliset Hest 
for 7 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld., en liden gl. kaaber kedel vegtig till penge 2 mrk., :/: 
Og saa som denne Salige mands fornefne børn, erre gandske ringe af alder, saa blef Enken efter 
aftale paa Sterfboet, till dem, baade till opforstring saa vel som og till Skolegang lærdom og 
fremtarf bevilget udleg for penge 10 Sld., her for er udlagt en ung røe hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., 
it røt studnød for 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmet studnød for 2 Sld., it Faar for 3 mrk., it Lam for 1 
mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage og reysen 3 Sld., udlagt it brunt studnød er sat for 3 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage reysen og alt hvis ved dette skifte falder at skrifve penge 4 Sld., 
udlagt 5 Faar á 3 mrk er 15 mrk., it Lam for 1 mrk., :/: 
Stemplet papir till dette skiftebref for penge 3 mrk., udlagt it Faar er sat for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt en røe hielmet gl. Hoppe 
er sat for 3 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 45 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 57 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfvepart, som er penge 28 Sld. 3 mrk. 10½ skl.,  
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Dend anden halfvepart deelis imellem denne Salige Mands med fornefne sin hustru auflede børn, 
som er en søn og 2 døttre, er deraf broderens laad 14 Sld. 1 mrk. 13 Skl., og hver syster tilkommer 7 
Sld. 14 skl. 7½ d.,  
For Enkens anpart som er penge 28 Sld. 3 mrk. 10 skl., er udlagt en brun bliset Hoppe for 8 Sld., 
en gl. røed Koe for 3 Sld. 2 mrk., en røe skioldet Koe for 5 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 5 
Lam á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., en arbieds wogn med to smaae stier, hammel tøm og halseeler for 3 
Sld., en rull med jern tapper for 1 mrk. 8 skl., it aar med en gl. bill for 1 mrk., en ploug med bøsse 
løbere juhl vidier skier og ringe foruden knif for 3 mrk., en harre med trætinner for 1 mrk., endnu en 
harre for 12 skl., en stand tønde for 12 skl., en gl. øltønde for 14 skl., 2 gl. half øltønder for 12 skl., 
4 straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk., it gl. madskab uden laas for 1 mrk. 8 skl., en bagstoel med røk 
for 8 skl., en liden gl. span for 2 skl., 2 sybøtter af eeg for 8 skl., en strippe bøtte for 2 skl., it syed 
hiøndes waar med løet kalfskind under for 1 mrk., it nye wefved hiønde med guhl bon, med blaat gl. 
underfoer for 1 mrk., en stoer hvid gl. Soe for 3 mrk., it tørf jern for 8 skl., en lyngrifve for 8 skl., en 
Giesling for 4 skl., 2 gl. Gies og en Gaase for 3 mrk., :/: 
Sønnen Esper Svendsen som Jens Pedersen i Nyker sogn er wærge for till kommer 14 Sld. 1 mrk. 
13 skl., Hvor for er udlagt en brun stierned Hest for 8 Sld., dend eldste røe hielmed Koe for 4 Sld. 2 
mrk., en røe beltet Qviekalf for 4 mrk., it ungt galt svin for 2 mrk., en stok øpse for 2 mrk., till 
ofvers 3 skl., :/: 
Dend eldste daatter Kirstine Svendsdaatter som fader broderen Hans Esbersen i Perskier sogn er 
wærge for, tilkommer 7 Sld. 14 skl., hvor for er udlagt, en liden ung sort Koe for 4 Sld., it ungt 
graae skimlet Hors Øeg for 3 Sld., it lidet skrin uden laas og hengsler for 1 mrk., till ofvers 2 skl., :/: 
Dend yngste daatter Ellene Svendsdaatter, som faderbroderen Olluf Espersen er wærge for, 
tilkommer 7 Sld. 14 skl., hvorfor er udlagt, it sort skioldet Qvienød for 2 Sld., 2 unge galt svin for 1 
Sld., it røe bliset ugillet Hest Øeg i andet aar gl. for 3 Sld., 6 Gieslinge for 1 mrk. 8 skl., en mæssing 
kedel for 1 mrk., én syd agedynne med løet kalfskind under for 1 mrk. 4 skl., it wefved hiønde paa 
guhl bon for 8 skl., en jern tyfve for 6 skl., hos broderen Esper Svend udlæg 3 skl., hos søsteren 
Kirstine 1 skl., :/: 
Belangende Hans Kongl: May: allernaadigste udgangne forordning om holts godts at erholde her 
ved dette 11. wornede, saa var Hosbonden ey noget der af begierrende, efter som her ved gaarden 
ike noget till Inventarium er, men lod det ved forige forblifve; 
Sæden som i dette aar 1701. er saaed ved dette wornede, som er 1 tønde 2 skeppe Rug 3 tønder 
Biug og 4 tønder haure, det med sin afgrøde tillige med engen, derom blef nu her paa Sterfboet 
afhandlet og aftalt, at Enken det tilsammen med sin afgrøde skall beholde, Hvorimod Enken lofvet 
at skal yde, og afclarere, ald hvis skat, landgielde og tiende, som for dette 11 Waarnede ydes, og 
forberørte aar 1701. betalis bør, der ved saa dend post om sæden beror, naar Enken Berørtte sit løfte 
efter kommer; 
Dette Waarnede besiddelse angaaende saa angaf Enken, at hun og fremdeelis derved will forblifve 
at beboe, der ved Husbonden det saalenge denne Salige Mands bemelte hustru er i sit Enkesæde, lod 
forblifve og naar denne Enke igieb vorder for sinned, at være nermeste berørte 11. waarnede at 
fæste;  
Efter skifteforwalterens anfordring var ike fleere, som hafde noget at fordre her i Sterfboet, videre 
end forskrefvet staar, hvor ved saa dette skifte er sluttet. Hvilket at saa er tilganget og Passeret som 
for anfindes indførdt. Dis till vidniebiurd under vore hænder og Zegneter. Skiftesteden Anno Die Et 
Loco At Supra. Albert Hartwig.       H: Brugman.          Hans Koefod Madsen. 
Mons Ibsen.       Jens J:C:S: Christensen.  Hans H:E: Espersen eget skrefne navn. 
Olle O:E:S: Espersen. 
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Anno 1701. Den 22 Juny. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salig Anders Andersen, som boede og døde paa  
Kaassegaarden, beliggende udi Ibsker sogn. Og det imellem dend Salige Mands efterlatte hustru, 
Anna Hansdaatter, for hende blef efter hendis begiering  till at laugwerge Sergiant Christen 
Nielsen boende i Ibsker sogn. De  paa eene side, og paa anden side, denne Salig Mands med 
bemelte sin hustru nu auflede børn som er 3 sønner og 6 døttre, hvor af 
 
Dend eldste  er Hans Andersen sin egen wærge. 
Dend anden søn Anders Andersen paa 13 aar gl. for hammen paatog sig at wærge Leiutenant 
Rasmus Køller boende i Bolsker sogn. 
Dend 3de søn er Jens Andersen paa 9 aar gl. for hammen paatog sig at wærge faderbroderen Jens 
Andersen boende i Bohlsker sogn. 
Dend eldste daatter Karne  Andersdaatter paa 18 aar gl. for hende paatog sig at wærge Esper 
Povelsen i Danre i Bohlsker sogn. 
Dend anden daatter Birgitte Andersdaatter paa 15 aar gl. for hende paatog sig at wærge, Hans 
Nielsen Bønnik boende i Boehlsker sogn. 
Dend tredje daatter er Seigne Andersdaatter paa 11 aar gl. for hende paatog sig at wærge Jens 
Rasmusen i Gyllensgaarden i Østermarie sogn. 
End 4de daatter er Anna Andersdaatter paa 6te aar gl. for hende paatog sig at wærge Niels Jensen 
boende i Nexøe. 
Dend 5. daatter er Magdalene Andersdaatter paa 4 aar gl. for hende paatog sig at wærge 
Rasmus Hansen boende i Ibsker sogn. 
Dend yngste daatter er Elsebeth Andersdaatter paa 2de aar gl. for hende wærge bemelte Sergiant 
Christen Nielsen. 
 
Hvor paa rettens weigne, var ofver værrende, Husbonden Stads Capitainen i Svaniche Mortten 
Koefod, og skifteskrifveren Henning Brugman. Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet, 
Olluf Pedersen og Mortten Mortensen begge boende i Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret. Som her efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En brun snoppet Hoppe er sat for penge 18 Sld., en lys brun snoppet Hoppe er sat for 15 Sld., en 
anden lysbrun Hoppe er sat for 8 Sld., en blak brun Hoppe for 7 Sld., en gl. soedet Hoppe for 1 Sld. 
2 mrk., en brun bliset ugillet Foele tre aar gl. for 4 Sld.,  
Qveg. 
En røed Koe er sat for 7 Sld., en røe stiernet Koe for 5 Sld., en sort braaget Koe for 6 Sld., en røe 
braaged Koe for 5 Sld., en sort røgget Koe for 6 Sld., en røe røgget gl. Koe for 4 Sld., en ung røe 
røgget Koe for 4 Sld., en slet røed ung stud i 4de aar gl. for 6 Sld., en røe skioldet stud og i 4de aar 
gl. for 6 Sld., en røe hielmet stud og i 4 aar er sat for 6 Sld., en røe braaget stud og i 4de aar gl. for 5 
Sld., en sort Qvie for 6 Sld., en sort braaget Qvie for 5 Sld. 2 mrk., en røe røgget Qvie for 3 Sld., 
endnu en røe røgget Qvie for 3 Sld., it røe braaget Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., it røe røgget studnød 
for 2 Sld. 1 mrk., it røt studnød for 1 Sld. 3 mrk.,  
Faar og Lam. 18 gl. Faar á 3 mrk er 13 Sld. 2 mrk., 18 Lam á 1 mrk er 4 Sld. 2 mrk.,  
Svin. 2 hvide Søer á 3 mrk er 1 Sld. 1 mrk., en hvid galt er sat for 1 Sld., 
Kaabber. 
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En gl. fierings kedel er vegtig till penge 4 Sld., en kedel paa 2 spanne stoer, er vægtig till 2 Sld. 2 
mrk., en Malm gryde paa en liden kitte stoer, er vægtig till penge 1 Sld. 2 mrk.,  
Mæssing X smaae mæssing lysestager er sat for 3 mrk., 
Thin. 3 Fade af Tin Mangut, er  vegtig till penge 1 Sld. 2 mrk.,  12 Tin tallerken er mangut, er 
vegtig till penge 2 Sld., 2 Tin tallerken a 6 skl er 12 skl.,  
Jern Wahre,  
En  gl. ploug med jern bøsse oh juul bøbere og ringe, er tilsammen sat for 3 Sld. 2 mrk., en half 
stokøpse for 12 skl., 2 smaae nauer á 8 skl er 1 mrk., en leerhake for 12 skl., en jern spade for 2 
mrk., it bøsseløb giort till en haand stang for 12 skl., en bred bladet haand øpse er sat for 1 mrk. 8 
skl., en ploug knifve læg for 12 skl., 2 lyng rifver á 8 skl er 1 mrk., en jern tyfve for 8 skl.,  
I Wester seng i Herberghuuset. 
Én dantir wors ofver dynne er sat for 4 Sld., en linnen 4er lettes under dynne for 2 Sld., en linnen 
hofvet dynne for 3 mrk., 2 ullene puder foruden lin waat for 4 mrk., dette forskrefne sengested er 
nyt og sat for 5 mrk.,  
I Øster seng, en bolster ofver dynne er sat for 4 Sld., en linnen hofvet dynne for 2 mrk., en linnen 
under dynne for 2 Sld., en hofvet pude med lin waar paa for 2 mrk., It brugarns lagen for 2 mrk., it 
nyt sengested for 4 mrk.,  
I Krubhuuset i Nørre seng. En linnen ofverdynne for 2 Slæd., én ullen graae ranned underdynne for 
1 Sld., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., I Søndre seng. En ullen 
underdynne som er hvid er sat for 2 mrk., en graae ullen ofverdynne for 2 mrk., en linnen hofvet 
dynne for 1 mrk., en pude med lin vor for 1 Sld., it nyt bruegarns lagen med 2½ bred udi er sat for 1 
Sld. 2 mrk., It Kurfve sengested for 1 mrk., endnu it kurfve sengested for 12 skl.,  
I Qvernhuuset i en drengeseng, en graae ullen ofverdynne er sat for 3 mrk., en hvid ullen 
underdynne for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., it gl. eege 
sengested for 1 mrk., én haand Qvern med jern seyl for 3 mrk., en sennerps Qvern for 12 skl., it 
deigne trug for 1 mrk., it bedre deigne trug for 2 mrk., it nyt ølkar paa 2 tønder er sat for 2 Sld., it 
gl. ølkar paa 5 fieringer for 3 mrk., en nye stand tønde er sat for 3 mrk., en anden nye tønde for 1 
mrk., endnu en tønde for 12 skl., 4 straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk., 2 gl.  tiære tønder for 8 skl., 
2 baller á 8 er 1 mrk., 2 andre ballier for 8 skl., en eege kiste i Herberghuuset med laas og hengsler 
for 10 mrk., it gl. fyrre bord med aaben foed i Herberghuuset er sat for 2 aar med bihl paa á 8 skl er 
1 mrk., en arbieds wogn med smaae stier, hammell tøm og halseeler for 8 mrk., en arbieds wogn 
med høestier, hammel, tøm og halseeler for 10 mrk., en rull med jern ringe og tapper for 3 mrk., 2 
træ tinnet harrer á 8 skl., er 1 mrk.,  
Bencheklæder. 
En syed blommet benkedynne 6 allen lang under winduen i stuen for 4 Sld., en syed benkedynne for 
bordenden i stuen tre allen lang er sat for 2 Sld., en syed agedynne for 2 mrk., it gl. flamsk hiønde 
med skind foer for 2 mrk., it stort flamsk hiønde med røt underfoer for 3 mrk., 2 bagstoele ofver 
træket med rydslæder á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Paa stue Loftet. 
En seys med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., 2 straaebonds tønder støket 8 skl er 1 mrk.,  
I Stuen. 
It wraaeskab med 2 dørre ofven till, og it aaben rum og it rum neden till med hengsler og 2 laase for 
10 mrk.,  it askebord med skuffe og aabenfoed er sat for 8 mrk., en lin wef i stuen med behørige 
redskaber for 10 mrk., en brue lærris bord dug med paa sydning er 4 allen lang dobbelt breed, er sat 
for 7 mrk., en dito er 3½ allen dobbelt breed lang for 6 mrk. 8 skl., it sle kar med en under sleede og 
træ vidier og dret for 3 mrk., en jern gryde kraag for 3 mrk., 8 sybøtter á 4 skl er 2 mrk., en wanspan 
for 4 skl., en kierne paa en fiering for 1 mrk.,  
Giæs. 3 gl. Giæs og en Gaase á 1 mrk er 4 mrk., 6 Gieslinger á 6 skl er 2 mrk. 4 skl.,  
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Enken med sin laug wærge og de vedkommende, angaf, at Hans Prit boende i Nexøe, er én deel 
skyldig paa regnskab, som skulle verre 5 mrk., Men som her om ike nu kand hafves vis efter retning 
for blef det till Endelig regenskab, imellem Enken og Hans Prit, kommer der af noget ind Sterfboet 
till beste, skall det være felles arfvinger til deeling; 
Ellers angaf Enken at være af denne Salige mand udi pandtsat till Jens Pedersen i Rabekgaarden i 
Ibskier sogn 2de Sølfskeer, for 4 Sld. 2 mrk., og der hos berettedes at samme 2de Sølfskeer ey skulle 
veye meere end 6 laad, Saa at der sf ej noget her til Sterfboet er at anføre, aleneste at staar for 
Enken sammen tvende Sølfskeer till løsning. 
Denne Salige Mands Ifareklæder som var af ringe wærdt, hafver Enken strax ved denne Salige 
Mands død, till berørte hans børn ladet omgiøre, at de efter haanden kand forslide, hvilket saaleedes 
af Enken blef angifven. Her imod saa Enken beholder sine egne Ifareklæder. Eneken med sin laug 
wærge  og de vedkommende, blef af skifteforwalteren nu tilspurdt, om de hafde meere till dette 
Sterfboes middel at angifve; 
Hvor till de svarede, at de ike meere at angifve, end foran findes indført, alleneste hvis her till 
Kaasegaarden udi indeværrende aar 1701 er saaed, som er 1½ tønde Rug 5 tønder Biug 6 tønder 
Haufre, dette tillige med sin afgrøde, saavelsom engen. Derom blef nu her paa Sterfboet aftalt, og 
sluttet, at Enken denne forskrefne lagde sæd med sin afgrøde saavelsom engens afgrøde, tilsammen 
skal beholde, imod det at Enken som hun og nu lofved at skall svare og betale, ald hvis skat 
landgielde, tiende og hvis som for bemelte aar 1701. skal ydes og betalis, og saa maar Enken 
formælte sit løfte efter kommer, da det der ved at forblifve, og saaleedes ey meere dette Sterfboe af 
sæden at kand anføris. 
Og saa sagde de vedkommende at de ike viste meere end angifvet er, og forskrefvet staar, hvor saa 
dette Sterfboets middel blef sammen reignet, som andrager till penge 243 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og er der til giort udleg som følger.nemlig 
Husbonden Capitain Mortten Koefod i Svaniche, fordred efter afreigning som Enken self vedgik i 
alt penge 29 Sld., udlagt en slet røed ung stud 4 aar gl. for 6 Sld., en røe skioldet stud og i 4 aar gl., 
for 6 Sld., en røe hielmet dito for 6 Sld., en røe braager stud og i 4 aar for 5 Sld., en sort Qvie for 6 
Sld., :/: 
Mads Kofod Povelsen i svaniche fordred efter sin seddel som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk. 5 skl., 
her for er udlagt en røe røgget Qvie for 3 Sld., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., en jern tyfve for 8 Sld., till 
ofvers 3 skl., :/: 
Peder Kofod i Svaniche fordred son Enken angaf penge 2 Sld. 1 mrk., udlagt it røe røgget studnød 
for 9 mrk., :/: 
Laurids Andersen i Pisted, tilkommer efter Enkens angifvende penge 4 mrk., udlagt en nye stand 
tønde for 3 mrk., it deigne trug for 1 mrk., :/: 
Jens Andersen i Bolsker sogn fordred for deeler til liig kisten till denne Salige Mand penge 3 mrk., 
udlagt en bagstoel med ryds læder ofvertræket for 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren til Solario for sin umage bevilget 4 Sld. 2 mrk., udlagt en røe røgget Qvie for 3 
Sld., it røt studnød for 1 Sld. 3 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage, for alt hvis ved dette skifte falder at skrifve 5 Sld., udlagt en røe 
braaget Koe for 5 Sld., :/:  
Stemplet papir till denne skifteforretning for 6 mrk., udlagt 3 tinfade er vegtig till penge 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk., er  4 mrk., udlagt en hvid galt for 4 
mk.,  
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Enken samtøket till sin egen 
begrafvelse efter fortegnelse udleg her af   boet for 20 Sld., udlagt en røe Koe for 7 Sld., en røe 
stiernet Koe for 5 Sld., en sort braaget Koe for 6 Sld., 12 Thin tallerken er mangut og er vegtig till 
penge 2 Sld., Saa som Enkens med denne ommælte sin Salige Mand auflede fornefne børn er saa 
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ringe af alder, var dog Enken af sit eget og it got hiertelaug, for dem ej noget till opforstring be 
gierende, men det till fællet dehling lod forblifve,  
Summa andrager forschrefne  dette Sterfboes gield og Prætensioner till penge 68 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Belangende  hans Kongl: May: allernaadigste udgangne forordning af 15 January 1701. om 
gaardens udreedelse, da som her ved gaarden ike nogen inventarium forhen er, saa var Hosbonden 
ike nu nogen udreedelse begierendes, men ved det forige samme lod forblifve,  
blifver saa af dette boes middel arfvingerne till dehling penge 175 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Deraf Enken nyder dend halfvepart som er penge 87 Sld. 2 mrk. 9½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne Salige Mands med bemelte sin hustru 
auflede børn som er 3 sønner og 6 døttre, er deraf en broderlaad penge 14 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Og en søsterlaad er penge 7 Sld. 1 mrk. 3½ skl.,  
For Enkens anpart som er penge 87 Sld. 2 mrk. 9 skl., er udlagt, en brun snoppet Hoppe er sat for 
18 Sld., en lysbrun snoppet Hoppe for 15 Sld., en anden lysbrun Hoppe for 8 Sld., en blak brun 
Hoppe for 7 Sld., en gl. Soedet Hoppe for 1 Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 6 Sld., 12 Faar á 3 
mrk er 7 Sld. 2 mrk., 8 Lam á 1 mrk er 2 Sld., en ploug med ploug jern bøsse og juhl løbere og 
ringe er sat for 3 Sld., 2 Thin sarseken for 12 skl., en half stokøpse for 12 skl.,  2 smaae naur for 1 
mrk., en leehake for 12 skl., en jern spade for 2 mrk., it bøsseløb till en jern haandstang for 12 skl., 
en breed bladet haandøpse for 1 mrk. 8 skl., en plougknif læg for 12 skl., 2 lyng rifver for 1 mrk., en 
bagstoel med rydts leeder ofver træket for 3 mrk., it wraae skab i stuen med 2 dørre ofven till, it 
aaben rum og it under rum med 2 laase for 2 Sld. 2 mrk., it askebord i stuen med skuffe og oben 
foed for 8 mrk., en lin wef med behørige reedskab for 2 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn med høestier 
hammel tøm og halseeler for 2 Sld. 2 mrk., 2 aar med bihl paa for 1 mrk., en ruhl med jern ringe og 
jern tapper for 3 mrk., 2 trætinner harre for 1 mrk., en haand qcern med jern segl og huus for 3 mrk., 
en sinnerps qvern for 12 skl., it deignetrug for 2 mrk., en nye standtønde for 1 mrk., endnu en tønde 
for 12 skl., 4 straabondstønder for 2 mrk., 2 teier tønder for 8 skl., 2 ballier for 1 mrk., 2 andre 
ballier for 8 skl., i Qvernhuuset i drengesenge, en graae ullen ofverdynne for 3 mrk., en hvid ullen 
underdynne for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., it gl. 
sengested for 1 mrk., en kierne for 1 mrk., er 87 Sld., 2 mrk. 12 skl., her af tilofvers 3 skl., :/: 
Dend eldste søn Hans Andersen sin egen wærge, hammen tilkommer 14 Sld. 2 mrk. 7 skl., hvor for 
er udlagt, it nyt ølkar paa 2 tønder for 2 Sld., en brun bliset ugillet Foele 3 aar gl. for 4 Sld., eb 
fierings kaaber kedel er vegtig till 4 Sld., i Nørreseng i Krubhuuset, en linnen ofverdynne for 2 Sld., 
en ullen graae ranned underdynne for 1 Sld., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen 
for 2 mrk., it stoer flamsk hiønde med røt underfoer for 3 mrk., ved Mads Koefoed udleg 3 skl., en 
vand spand for 4 skl., :/: 
Dend anden søn Anders Andersen som Rasmus Køller i Boelsker sogn er wærge for tilkommer i 
arf efter sin Salige fader 14 Sld. 2 mrk. 7 skl., hvorfor er udlagt, en ung røe røgget Koe for 4 Sld., i 
herberghuuset i wæster seng, en dantir waars ofverdynne for 4 Sld., en linnen fier skettes 
underdynne for 2 Sld., en linnen hofvet dynne for 3 mrk., 2 ullen puder uden lin vor á 2 mrk er 4 
mrk., dette forskrefne sebngested som er nyt er sat for 1 Sld. 1 mrk., en malmgryde paa en liden 
kitte stoer, er sat for 6 mrk., 2 sy bøtter á 4 skl er 8 skl., er 14 Sld.2 mrk. 8 skl., tilofvers 1 skl., :/: 
Dend yngste søn Jens Andersen, som faderbroderen Jens Andersen er wærge for, ham tilkommer 
i arf penge 14 Sld. 2 mrk. 7 skl., hvor for er udlagt, dend eldste røe røgget Koe for penge 4 Sld., en 
hvid Soe for 3 mrk., en kaabber kedel paa 2 spanne stoer for 2 Sld. 2 mrk., en syed blommet 
benkedynne under winduen i stuen for 4 Sld., en arbieds wogn med smaae stier hammel tøm og 
halseeler for 2 Sld., it sleede kar med en under sleede og jern vidier og dret for 3 mrk., en jern gryde 
kraag for 3 mrk., er 14 Sld. 3 mrk., til ofvers 9 skl., :/: 
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Dend eldste daatter Karne Andersdaatter som Esper Povelsen i Daure er wærge for tilkommer i 
arf efter sin Salige fader 7 Sld. 1 mrk. 3 skl., hvor for hende er udlagt, it røe braaged  Tyrnød for 10 
mrk., en hvid Soe for 3 mrk., i øster seng i Herberghuuset, en bolster ofverdynne for 4 Sld., hos 
broderen Jens Andersens laad de 3 skl., :/: 
Dend anden daatter Birgitte Andersdaatter som Hans Nielsen Bønnik er wærge for tilkommer i 
arf efter sin Salige fader 7 Sld. 1 mrk. 3 skl., derfor er udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 
mrk er 2 mrk., 3 Gl. Gies og en Gaase for 1 Sld., 6 Gieslinger for 2 mrk. 4 skl., en syed benkedynne 
foe bordenden i stuen 3 allen lang for 2 Sld., en brue lærits borddug paa syedningen med er 4 Allen 
dobbelt bred er 1 Sld. 3 mrk., hos broderen Jens  3 skl., :/:’ 
Dend tredje daatter er Seigne Andersdaatter, som Jens Andersen i Gyldensgaarden er wærge fir, 
tilkommer 7 Sld. 1 mrk. 3 skl., hvor for er udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 mæssing lysestager for 
3 mrk., i øster seng i herberghuuset en linnen hofvet dynne for 2 mrk., en linnen underdynne for 2 
Sld., en hofvet pude med lin vor for 2 mrk., en brue lærrits bord dug med paa syedning 3½ allen 
bred lang for 6 mrk., 8 skl., til ofvers paa denne laad 5 skl., :/: 
Dend 4de daatter Anna Andersdaatter som Niels Jensen i Nexøe er wærge for tilkommer 7 Sld. 1 
mrk. 3 skl., hvor for er udlagt følgende 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., en kiste i 
Herberghuuset med laas og hengsler for 10 mrk., det øster sengested i herberghuuset er 4 mrk., der 
udi it bruegarns lagen for 4 mrk., en syed agedynne for 2 mrk., 5 sybøtter á 4 skl er 1 mrk. 4 skl., til 
ofvers 1 skl., :/: 
Dend 5te daatter Magdalene Andersdaatter som Rasmus Hansen i Ibskier sogn er wærge for  
tilkommer 7 Sld. 1 mrk. 3 skl., hvor for er udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., 
i søndre seng i Krubhuuset, en hvid ullen underdynne for 2 mrk., en graae ullen ofverdynne for 2 
mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., en pude med lin waar 4 mrk., it nyt bruegarns lagen med 
2½ breed udi for 6 mrk., it kurfve sengested for 1 mrk., it ølkar paa 5 fieringer for 3 mrk., it 
førrebord med oben foed i Herberghuuset for 2 mrk., hos broderen Jens Andersen 3 skl., er 7 Sld. 1 
mrk. 3 skl.,  hvor for er udlagt :/: 
Dend yngste daatter er Elsebeth Andersdaatter som Christen Nielsen er wærge for tilkommer 7 
Sld. 1 mrk. 3 skl.,  hvor for er udlagt en sort braaget Qvie for 5 Sld. 2 mrk., it kurdve sengested i 
Krubhuuset for 12 skl., it gl. flamsk hiønde med skin under for 2 mrk., en seyes med bom og ringe 
for 1 mrk. 8 skl., 2 straaebonds tønder for 1 mrk., en sybøtte for 4 skl., ved skifteforwalterens udleg 
1 mrk., hos Enkens laad 5 skl., Saa og hos Seigne Andersdaatters laad 5 skl., ved Annes laad 1 skl.,  
 
Wærgerne blef med Enken foreened, om forskrefne børnens laad udlæg, saaleedes at Enken det 
under sit wærgemaall beholder, saa lenge hun er i sit Enkesæde, og naar hun vorder forsinnet, da 
dermed at omgaaes efter loven efter anfordring af skifteforwalteren var ike fleere som her i 
Sterfboet hafvis at fordre, end foran findes indført, hvor ved saa dette skifte er sluttet, hvilket at som 
forskrefvet staar, er til ganget og Passeret, dis till widnisbiurd under vore hænder og Signeter 
skiftestæden Ut Supra. Morten Koefod.      Henning Brugman.           Christen Nielsen  
Hans Andersen. Rasmus Køller.  Jens Andersen. 
Hans H:N:S: Nielsen.egen haand          Rasmus R:H:S: Hansen egit skrefne navn 
Olle O:P:S: Pedersen egen haand.          Mortten M:M:S: Mortensen egen haand. 
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Anno 1701. Den 27 Juny. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salig Peder Rasmusen, som boede og døde, i it Udhuus 
beliggende paa det 1. fri Waarnede kaldes Kattesledsgaarden i, Boelsker sogn.  Imellem dend Salige 
Mands efterlefvende  hustru, Sidzele Nielsdaatter, for hende paatog sig efter hendis begiering  at 
laugwerge hendis broder  Peder  Nielsen boende i bemelte Boelsker sogn. Saa og denne Salige 
Mands Samptlige børn som er med første sin Salige hustru Seigne Jensdaatter, aufled en søn og en 
daatter hvor af  
Sønnen er Rasmus Pedersen som nu er paa 20 aar gl., og er sin egen wærge. 
Daatteren er Anna Pedersdaatter paa 14 aar gl., for hende er till wærge anordnet hendis 
Moderbroder Anders Niels boende i Klinbye i Ibsker sogn, som og tillige er anordnet at verre 
bemelte Sønnens tilsiuns wærge. 
Og med denne efterlefvende hustru aufled, som nu igen lefver en daatter Seigne Pedersdaatter 
paa 3de aar gl. for hende er till wærge anordnet Erik Andersen boende paa Kattesledsgaarden i 
Boelsker sogn. hvilke er paa dend eene side og paa dend anden side, Sterfboes Creditorer. 
 
Hvor ved paa rettens weigne, var ofver værrende, Husbonden Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher 
Müller, og skifteskrifveren  Henning Brugman. Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet, 
Hans Laursen og Jens Hansen begge boende i Boelsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret. 
Som her efter følger. 
 
En ældgammel brun Hoppe for 2 mrk., en forslit haand qvern med it gl. huus for 1 mrk., it gl. fyrre 
bord med oben foed for 1 mrk., it gl. sengested for 6 skl., en gl. bøtte for 2 skl.,  
Enken med sin laugwærge, og de tilstæde  værrende, blef af skifteforvalteren tilspurdt, om de viste 
meere till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede, at de ike viste meere till dette boes 
midder end forskrefvet staar.  
Saa andrager det befundende boehave till penge 4 mrk. 8 skl.,  
De klæder denne Salige Mand hafde at paaklæde sig, som var af skind, hafver sønnen bekommet. 
Saa var denne Salige Mand skyldig at betale efter dend skifteforretning, ganget efter berørte denne 
Salige Mands første hustru, dend 20 jully 1694 till bemelte sine børn, en søn og en daatter, 
af deris Sahl: Moders Ifareklæder 6 Sld. 1 mrk., og af løsøre godset 9 mrk., Hvor till nu ingen 
middel findes. Og som denne Salige Mand denne Enkis beretning ike har bekommed noget, af hvis 
som til fællets deeling, efter berørte Sal: Mands første hustru Seigne Jensdaatter er till beste udi 
dend 28 gaard i Klinbye i Ibsker sogn, som Anders Lite tilsvarer, Saa henstilles samme til berørte 
Salige Qvindes børn, at de det paa fornefne arfvepart kand erholde, om det sig saa forholder og 
Anders Lite till dem samme anpart at svare; 
Skifteforwalteren og skifteskrifveren som berørte skifte har forrettet efter Seigne Jensdaatter 
fordred deris Salarium som endnu rester 6 mrk., Saa blef paaraabt, om nogen vilde angifve, hvis 
fordring de her i boet kunde hafve, Hvor saa ingen sig med nogen fordring nu angaf, skifte 
skrifveren for sin umage sampt wurderings mændene for deris umage at møde og reyse her till 
Sterfboet, efter som skifteforwalteren ey till Salarium var noget begierende fornøyet Enken for 
umagen, og der imod beholte Enken det lidet registrered Gods nemlig løsøre, og naar skiftebrefvet 
begieris beskrefven da stemplet papir at forskaffe, dette som forskrefvet staar, at være tilganget og 
Passeret Testerer. Henning Brugman.      Peder P:N:S: Nielsen.  Hans Larsen. 
Jens Hansen.  
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Anna 1701. Den 18 May, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Salig Mogens Ollufsen, som boede og døde paa dend 71 Jordeyendoms 
gaard beliggende  udi Østermarie sogn.  Og det Imellem bemelte Sahl: Mands efterlefvende hustru  
Seigne Ibsdaatter for hende blef efter hendis begiering, till laugwerge anordnet, Esper Povelsen  
boende i bemelte Østermarie Sogn.  paa eene side, og paa anden side, denne Salige Mands med 
bemelte hustru auflede børn, som nu er lefvende, som er 2 sønner og 3 døttre, hvoraf 
 
Dend eldste søn Olluf Mogensen paa 24 aar gl. Sin egen wærge  
Dend anden søn er Svend Mogensen lidet paa 14 aar gl. for hammen er till wærge anordnet denne 
Salige Mands søstersøn Olluf Nielsen boende i Risen i Østermarie sogn. 
Dend eldste daatter er Bohl Mogensdaatter en Enke som før var i ægteskab med Niels Eriksen som 
ved døden er afgangen, for hende blef efter hendis begierring till laugwærge anordnet Jon Nielsen 
i Østermarie sogn. 
Dend anden daatter er Gunnild  Mogensdaatter 28 aar gl. for hende er som laugwærge tilordnet  
efter som hun og er en Enke, og har verret i ægteskab med Mikell Pedersen  som ved døden er 
afgangen, Niels Jørgensen boende i Østerlaursker sogn. 
Dend yngste daatter er Seigne Mogensdaatter 21 aar gl. for hende er till wærger anordnet  Anders 
Andersen ved broen i Østermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten,  
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Anders 
Jensen og Niels Andersen   begge boende i berørte Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og 
Passerit som her efter følger. Nemlig. 
 
Øeg.  En brun Hoppe for 6 Sld., en gl. sort bliset Hoppe for 3 Sld.,  
Qveg. 
En røe beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe Koe for 4 Sld., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort 
røgget Koe for 5 Sld., en sort studnød for 6 Sld., en sort stiernet studnød for 5 Sld., it røt stok 
rompet studnød for 3 Sld., it røe beltet studnød for 3 Sld. 2 mrk., it sort hielmet studnød for 2 Sld., 
en røe beltet studkalf for 1 Sld. 2 mrk., en røe studkalf for 1 Sld. 1 mrk., 2 spæde sorte Qviekalfve á 
3 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam 10 støker gl. Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 4 Lam á 8 skl efter som de nu erre gandske 
spæde, er 2 mrk.,  
Svin. 4 hvide unge galt svin á 2 mrk er 2 Sld., en ung hvid Soe med en sort pløt paa lænden for 2 
mrk., en sort beltet Soe for 2 mrk, 8 skl., endnu en sort beltet Soe for 2 mrk., 8 spæde grise á 4 skl 
er 2 mrk.,  
Giæs 3 gl. Giæs og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld., 10 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med smaae stier, hammel, tøm og halseeler for 2 Sld., it par gl. Høestier for 1 
mrk., en ploug medbehørig jern bøsse og hiull for 1 m 
Sld. 2 mrk., en ruhl med jern tapper og skogle for 3 mrk., it aar med bihl for 1 mrk. 4 skl., it gl. aar 
med bihl for 1 mrk., en harre med trætinner for 1 mrk., en slæde med jern vidier for 1 mrk., 2 
saufskaarne eege slee mæder for 1 mrk. 8 skl., 2 græs syser med bom og ringe á 2 mrk er 1 Sld., 2 
gl. wogn ree og it gl. hiul for 1 mrk. 8 skl., it gl. tørf jern for 6 skl., en eege Ørk med laas nøgel og 
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hengsler for 6 Sld., it gl. bord i Herberghuuset af fyre for 2 mrk., en fyrre kistebenk med it rum udi 
for 4 mrk., it fem fierings gl. ølfad for 2 mrk., en gl. skiære benk for 2 skl., it gl. fyrrebord i 
krubhuuset for 1 mrk., it sold for 6 skl., en spinde stoel for 12 skl., en hankekurf for 6 skl., en 
straabonds tønde for 6 skl., it deigne trug for 3 mrk., en fyrre ballig for 1 mrk. 8 skl., en jern gryde 
kraag for 2 mrk., en tønde paa loftet for 1 mrk. 8 skl., 3´saltter half tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 
en straae bondstønde for 6 skl., endnu it tørf jern for 10 skl., en haand qvern med huus og jern 
seigel for 2 mrk., en bagstoel for 12 skl., en gl. slav benk for 6 skl., en finne span for 5 skl., en jern 
træfoed for 1 mrk. 8 skl., en jern spade for 12 skl., en stand tønde for 14 skl., en ballig for 1 mrk., 
en kalke tønde for 1 mrk., en sille fiering for 6 skl., en otting for 4 skl., 2 jern høetyfver for 8 skl., 2 
drøfte trug á 4 skl er 8 skl., en liden span for 4 skl., en gl. kierne for 6 skl., it pande jern for 2 mrk., 
en gl. malm gryde, er vegtig till penge 2 mrk., en brendeviins ottings for 8 skl., en gl. brøde for 8 
skl.,  
I Herberghuuset i wæster seng, en gl. blaae rannet Olmers dynne for 1 Sld. 2 mrk., en gl. linnen 
under dynne for 1 mrk., it blaaegarns lagen 1 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., I Øster seng, 
en ulmerdugs sengedynne for 1 Sld. 3 mrk., en linnen hofvetdynne for 1 mrk., Graae underdynne 
for 1 mrk. 8 skl., it blaaegarns lagen for 1 mrk. 8 skl., findes her i boet, en liden flindte bøsse og en 
kaarde med it jernfæste paa, som sønnen Svend Mogensen er till land wærn bevilget, 
I stuen. 
It steenbord med en lugt foed er sat for 4 Sld., it gl. wraaeskab med 2 laasfaste dørre og it drag 
rum udi for 2 Sld., en nye wefved gl. benkedynne 5 alenlang paa benken under winduen for 1 mrk. 
8 skl.,en grøn wefved benkedynne for bord enden 3 alen lang er sat for 2 mrk., 2 gl. bagstole 2 
mrk., it gl. wefvet hiønde for 8 skl., it grønt syed hiønde for 1 mrk., en dragsømbs agedynne for  1 
mrk. 8 skl., en dømlinge naur for 8 skl., 1½ tønde Rug som er saaed for 3 Sld. 3 mrk.,  
Denne Sahl: Mands Ifare eller gangklæder, angaf samptlige arfvingerne, at forvalte tvende sønner 
sig self hafver imellem deelt, og der paa hafde de andre arfvinger ej noget at anke samptlige 
arfvingerne, blef af Skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at 
angifve. 
Hvor till de svarede at de ike viste meere at angifve, end angifvet er og forskrefvet staar. Uden 
allermeste denne forberørte 71 gaard, som denne Sahl: Mand hafverarfvet, efter sin Sahl: Fader, 
og nu er fri for pandtning, og Sterfboet till Eyendom tilhørende; 
Saa blef dette Sterfboets løsøre middel sammen reignet, som opdrager til penge med Rug sæden 
106 Sld. 15 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, som af arfvingerne er vedgaaet, og der till 
er giort udleg som følger; 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Hr: Hans Henrich Skou lod fordre ved sin fuldmegtig Hans 
Hiort, som og i bogclarringen dend 8 Marty 1701 er denne Sahl: Mand till efterretning meddeelt 
nemlig 1699: at reste penge 4 Sld. 1 mrk. 3 skl., for Aa. 1700 rester 6 Sld. 1 mrk. 6 skl., er 10 Sld. 2 
mrk. 9 skl., udlagt en røe beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., er 11 Sld., till 
ofvers 1 mrk. 7 skl.,  
Welb: Hr: Vicelands Dommer Ancher Müller fordrer efter afreigning som rester penge 30 Sld. 1 
mrk. 10 skl., udlagt paa denne fordring de forhen i forstrekning stillet berørte tvende studnød, 
som er it sort studnød for 6 Sld. It sort stiernet studnød for 5 Sld., for resten som er 19 Sld. 1 mrk. 
10 skl., er formedes i mangell af løsøre giort indførsel udi fornefne 71 gaard i Østermarie sogn.:/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning og sin sedel penge 26 Sld. 8 skl., Herfor er giort 
indførsel udi forde 71 gaard i Østermarie sogn for 26 Sld. 8 skl., :/: 
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Peder Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel som rester penge 36 Sld. 4 skl., Herfor er medelst 
mangel af løsøre, giort indførsel i dend 71 gaard i Østermarie sogn. for 36 Sld. 4 skl., :/: 
Mads Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel og afreigning som rester 14 Sld. 1 mrk., formelst 
mangel af løsøre er her for giort indførsel udi dend 71 gaard i Østermarie sogn for 14 Sld. 1 mrk., 
:/: 
Hermand Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning som rester penge 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., her for 
er giort indførsel i formedelst mangel af løsøre udi dend 71 gaard i Østermarie sogn for 2 Sld. 1 
mrk. 4 skl., :/: 
Mortten Koefoed i Svaniche fordret efter sin seddel som rester penge 3 Sld. 1 mrk. 4 skl., her for er 
giort indførsel i fornefne 71 gaard i Østermarie sogn for 3 Sld. 1 mrk. 4 skl., :/: 
Hans Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 1 mrk., her for er giort indførsel 
udi forde gaard for 1 mrk., :/: 
Claus Thisen i Svaniche fordred efter sin seddel som rester penge 7 Sld. 2 mrk, udlagt it røt stak 
rompet studnød for 3 Sld., it steen bord med en lugt foed for 4 Sld., en ung hvid galt for 2 mrk., :/: 
Dafvid Wolfsen i Svaniche fordred efter sin seddel som rester penge 3 Sld. 5 skl., her paa er giort 
indførsel, formeltste mangell af løsøre, udi dend 71 gaard i Østermarie sogn, for 9 mrk. 2 skl., for 
resten 3 mrk. 3 skl., er udlagt, 3 gl. Gies for 3 mrk., ved amptskrifverens udleeg 3 skl., :/: 
Jokum Thisen i Svaniche, fordred laante penge 10 Sld. 2 mrk. 5 skl., udlagt en brun Hoppe for 6 
Sld., it sort hielmet stud for 2 Sld., it Wraaeskab i stuen med 2 laasfaste dørrer og it drage rum for 
2 Sld., en malmgryde for 2 mrk., ved amptskrifvereg 5 skl., :/: 
Capitain Hans Koefoed Madsen i Østermarie sogn, fordred efter sin seddel som rester penge 9 Sld. 
1 mrk., her for er formeedelst mangel af løsøre, giort indførsel i denne 71 gaard i Østermarie sogn, 
for 9 Sld. 1 mrk., :/: 
Efter det skiftebref ganget efter S: Mikel Laursen i Østermarie sogn, dateret dend 20 November 
Anno 1675. befindes denne Sahl: Mand Mogens Ollufsen, at verre tilordnet at wærge, for dend 
Sahl: Mands daatter Giertrud Mikelsdaatter, som der efter findes at hafve arfvet efter berørte sin 
Sahl: Fader af løsøre penge 8 Sld. 2 mrk. 6 skl. 4 d., deraf reignis rentte, till nest afvigte fisked da 
hendes nu hafvende Mand Jacob Mortensen, boende paa lille Biæregaard i Wæster dette 
tilkommerdemarie sogn, der paa hafver begyndt at oppebærge, som andrager, naar en trediedeel 
wærgepenge, der fra afreignis, opdrager 7 Sld. 2 skl., fornden dette tilkommer bemelte Giertrud 
Mikelsdaatter af dend 20 gaard i Østermarie sogn. Hvor om Samfrender forretningen af dato 12 
Marty 1677. skal formelde, som nu angafviis, og arfvingerne her ved Sterfboet nu vare stændige, 
20 Sld., deraf er rentte bereignet, som opdrager naar og derfra en trediedeel wærgepenge er 
fratagen 15 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., saaleedes blifver Capitall og rentte, som Giertrud Mikelsdaatter, 
her af boet tilkommer 50 Sld. 3 mrk. 13 skl., Hvor paa hendis nu hafvende Mand Jacob Morttensen 
self vedgik, n, der og her paa Sterfboet stendig var, at hafve bekommet penge og vare for 33 Sld. 2 
mrk. 13 skl., der foruden er Giertrud Mikelsdaatter, tilkommer efter hendes faderbroder Mogens 
Larsen arfvepart 11 mrk. 1 skl., :/: 
Hvilket denne Sahl: Mand skall hafve forsømt, og ej i tide oppebaare for ikun hofvet Summen 
reignis, er saa det som fornefne Giertrud Mikelsdaatter, og nu hendis Mand Jacob Morttensen, 
efter forskrefne indhold, her af boet tilkommer penge 20 Sld. 14 skl., udlagt, en eege Ørk, med laas 
nøgell og hengsler for 6 Sld., i Øster seng i Herberghuuset, en olmerdugs sengedynne for 7 mrk., 
en linnen hofvet dynne for 1 mrk., en graae under dynne for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 1 
mrk. 8 skl., it deignetrug for 3 mrk., en røe studkalf for 5 mrk., en fyrre kistebenk for 4 mrk., 2 græs 
seyser med bom og ringe for 4 mrk., en ruhl med jern tapper og skogle for 3 mrk., 2 sauf skagren 
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eege slemeeder for 1 mrk. 8 skl., it fenfierings øllfad for 2 mrk., it bord i herberghuuset af fyrre for 
2 mrk., it tørf jern for 10 skl., en ballig for 1 mrk., en kalketønde for 1 mrk., en grøn wefvet 
benkedynne for bordenden 3 allen lang for 2 mrk., 2 bagstoele á 1 mrk er 2 mrk., en dømlinge 
naur for 8 skl., en jern træfoed for 1 mrk. 8 skl., 2 wogn ree og it gl. hiul for 1 mrk. 8 skl., n gl. blaae 
rannet olmerdugs ofverdynne i wæster seng i herberg huuset for 6 mrk., en linnen underdynne for 
1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., en linnen hofvetdynne for 1 mrk., en øltønde paa loftet for 1 
mrk. 8 skl., en spinde stoel for 12 skl., :/: 
Peder Mikelsen i Østermarker sogn, fordred som samptlige arfvingerne vedgik, reede laandte 
penge 20 Sld., her for er giort indførsel formedelst mangel af løsøre i dend 71 gaard i Østermarie 
sogn for 20 Sld., :/: 
Esper Madsen i Østermarie sogn, fordred efter denne Sahl: Mands Mogens Ollufsens till ham 
udgifne haandskrift, hofvet Summa 13 Sld., Esper Madsen vedstoed at rentten aarlig, siden 
obligationens dato dend 26 September Aar 1684. er blefven betalt, saa at en til dato, ej nogen 
rentte resterer her for er formeldelst mangel af løsøre, giort indførsel i fornefne 71 gaard i 
østermarie sogn. for 13 Sld., :/: 
Sønnen Olluf Mogensen fordret laandte penge till denne Sahl: Mand begrafvelse 6 Sld. 2 mrk., Nog 
betalt till liig beslag 1 Sld.,  
Her for er formeedelst mangel af løsøre, giort indførsel, i dend 71 gaard i Østermarie sogn for 
penge 7 Sld. 2 mrk., :/: 
Christian Jacobsen i Østermarie sogn, fordred arbiedsløn for denne Sahl: Mands liig kiste 3 mrk. 8 
skl., udlagt it Faar for 3 mrk., ved amptskrifverens udleeg de 8 skl.,  
Esper Madsen i Østermarie sogn, fordred som rester paa it par Pistoler penge 2 mrk., udlagt it aar 
med bihl for 1 mrk., it fyrre bord i Krubhuuset for 1 mrk., :/: 
Jørgen Hansen i Østermarie sogn fordred efter regenskab 2 Sld., udlagt 2 spæde sortte Qvige 
kalfve for 6 mrk., it ungt hvidt galt svin for 2 mrk., :/: 
Hans Rasmusen i Østermarie sogn, fordred for resterende rentte penge 4 mrl., Udlagt it ungt hvidt 
galt svin for 2 mrk., 3 salte halftønder for 1 mrk. 8 skl., 2 drøftetrug for 8 skl.,:/: 
Esper Pofvelsen i Østermarie sogn, fordred som vedgikes 6 mrk., udlagt en røe beltet studkalf for 6 
mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 2 Sld. 2 mrk., udlagt it røe beltet studnød for 14 mrk., till 
ofvers 4 mrk., :/: Skifteskrifveren for sin umage med alt hvis her ved Sterfboet falder at skrifve, 
med slet papir for 5 Sld., udlagt en røe Koe for 4 Sld., af it røe beltet studnød 1 Sld.,:/: 
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt 4 spædelam 2 mrk. 10 Giæslinger for 2 
mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en jerngryde kraag for 2 mrk., 
it pande jern for 2 mrk., :/: 
Daatteren Seigne Monsdaatter, tilkommer imod dend andeel hiemgift og de hafvende midler og 
bevilgning hendis søster hafver bekommet og hendes broder er bevilget penge 10 Sld., og er 
derfor giort indførsel i fornefne 71 gaard i Østermarie sogn, for 10 Sld.,  
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelses bekostning, i hensende till at Enken indtet 
løsøre særdelis hafver, er anført, eftersom denne Sahl: Mands befrafvelse kaastet hafver 30 Sld., 
her for er udlagt, efterskrefne en soed bliset Hoppe for 3 Sld., en sort røgget Koe for 5 Sld., 9 
støker Faar á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk., it ungt hvidt galt svin for 3 mrk., en ung hvid Soe med en sort 
plet paa lænden for 2 mrk., en sort beltet Soe for 2 mrk. 8 skl., en sort beltet Soe for 2 mrk., 8 
spæde grise Soe á 4 skl er 2 mrk., en gl. gaas for 1 mrk., en gl. arbieds wogn med smaae stier, 
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hammel, tøm og halseeler for 2 Sld., it par gl. høestier for 1 mrk., en ploug med behørige jern, 
bøsse og hiul for 1 Sld. 2 mrk., it aar med bihl for 1 mrk. 4 skl., en harre med trætinner for 1 mrk., 
en sleede med træ vidier for 1 mrk., en nye wefved benkedynne under winduerne i stuen 5 alen 
lang for 1 mrk. 8 skl., it gl. wefvet hiønde for 8 skl., it grønt syed hiønde for 1 mrk., 1½ tønde Rug 
som er saaed er sat for 3 Sld. 3 mrk., it gl. tørf jern for 6 skl., en skærebenk for 2 skl., it sold for 6 
skl., en hanke kurf for 6 skl., en straaebonds tønde for 6 skl., en fyrre ballig for 1 mrk. 8 skl., endnu 
en straaebonds tønde for 6 skl., en haand qvern med huus og seill for 2 mrk., en bagstoel for 12 
skl., en gl. slagbenk for 6 skl., en finne span for 5 skl., en jern spade for 12 skl., en stand tønde for 
14 skl., en sille fiering for 6 skl., en otting for 4 skl., 2 jern høe tyfve for 8 skl., en liden span for 4 
skl., en kierne for 6 skl., en brendevins otting for 8 skl., en brøde for 8 skl., en dragsøms Agedynne 
for 1 mrk. 8 skl., ved amptskrifverens udleeg 7 skl.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætentioner til penge 269 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
Hvor till forskrefne løsøre er udlagt, som er penge 106 Sld. 15 skl.,  
Og der foruden er paa denne 71 gaard, formeedelst mangell af løsøre giort indførsel efter 
forskrefne Speciale forklaring for penge 163 Sld. 3 mrk.,  Hvilket de her efter paa berørte gaard 
opmældende taxerings mænd og samfrender Wilde observere; Belangende indeværende aar 
1701. skatt og landgielde med anden rettighed, da besvares det af dend her ved denne 71 gaard 
udi samme berørte aar lagde sæds afgrøde tillige med Enkens afgrøde. Saa at de vedkommende 
vorder uden skade. 
Og er endnu till det sidste, samptlig arfvingerne af skifteforwalteren blefven tilspurdt, om de viste 
meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme. Hvor till de saa dette skiftes sluttis. Dette 
saa at verre tilganget og Passeret, som foran findes indført des till widnisbyrd under vore hænder 
og Zegnetter, skiftesteden Aa De Et Loco Ut Supra. Hans Jensen.      Henrik Brugman. 
Esper Povelsen. Olle O:M: Mogensen. Anders A:A: Andersen. 
Anders A:J:S: Jensen. Niels Jørgensen. Joen J:N:S: Nielsens eget skrefne nafn. 
Niels N:A:S: Andersens eget haand. 
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Anna 1701. Den 19 May, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Salig Corporall Jens Pedersen, som boede og døde paa dend 53 
Jordeyendoms gaard beliggende i Østermarie sogn.  Og det Imellem denne Sahl: Mands efter 
lefvende hustru  Ellene Ibsdaatter for hende blef efter hendis begiering, till laugwerge anordnet, 
Jep Ollufsen  boende i bemelte Østermarie Sogn.  paa eene side, og paa anden side, denne Salige 
Mands med bemelte sin efterlefvende hustru auflede børn, som nu er lefvende, som er 2 sønner 
og 3 døttre, hvoraf 
 
Dend eldste søn Peder Jensen som boer i Østermarie sogn. og sin egen wærge  
Dend anden søn er Jep Jensen Ungcarl her i boet endnu værende, og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Inger Jensdaatter i ægteskab med Claus Kielsen i Østermarie sogn  
Dend anden daatter er Marne Jensdaatter  paa 23 aar gl. for hende er til wærge anordnet  Jacob 
Jørgensen i Østerlaursker sogn. 
Dend yngste daatter er Magdalena Jensdaatter 22 aar gl. for hende er till wærger anordnet  
hendis broder bemelte Peder Jensen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Esper 
Povelsen og Anders Jensen  boende i bemelte Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passerit 
som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun bliset gl. Hest for 8 Sld., en guhl soedet og bliset gl. Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en sort blaket 
bonnet gl. Hoppe for 2 Sld., it brun bliset Horsføll fior gl. for 2 Sld.,  
Qveg.  
En røe Koe for 5 Sld., en blak stiernet Koe for 5 Sld., it røt studnød for 1 Sld. 1 mrk., it røe hielmet 
studnød foe 1 Sld. 1 mrk., it sort studnød for 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 7 gl. Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk.,  7 smaa spæde lam á 8 skl er 3 mrk. 8 skl.,  
Giæs. 3 gl. Gies og en Gaas støket sat for 1 mrk., er 1 Sld.,  
Svin. En hvid galt for 1 Sld.,  
Bohawe. 
En wogn med 2 gl. stier, hammel, tøm og halseeler for 1 Sld. 1 mrk., en brake hammel med gl. 
cabelseeler og hammel reeb for 12 skl., en ploug med behørige jern bøsse og hiul for 6 mrk., en 
sleede med it gl. sleede kar og jern vidier for 1 Sld., it aar med bihl for 1 mrk., 2 gl. høestier af 
elletræ for 1 mrk. 4 skl.,  
Viidere befandtes spæde kalfve, en sort Tyrkalf for 4 mrk., en røe beltet Tyrkalf for 3 mrk., en røe 
Qvigekalf for 4 mrk., en gl. sleede i gaarden med træ vidier for 1 mrk.,  
I Herberghuuset. 
En blaae rannet wadmels ofverdynne for 3 mrk., en sort rannet wadmels underdynne for 4 mrk., 
en graae rannet hofvetdynne for 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., it gl. wogn ree med 2 gl. 
hiul for 1 mrk. 4 skl., It madskab i forstuen med en gl. laas for 6 mrk., en gl. kiste i Herberghuuset 
med en haspe for 2 mrk., en gl. halfkiste uden hengsler med en gl. laas uden hage for 2 mrk. 8 skl., 
en bagstoel med bræde sæde for 10 skl., en liden spinse stoel uden bon for 6 skl.,  
I Steerhuuset 
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2 straabonds tønder for 1 mrk. 12 skl., it deigne trug for 3 mrk., it drøftetrug for 6 skl., en tre 
fierings øltønde for 1 mrk. 4 skl., en kalke tønde for 12 skl., it tønde stomme for 4 Sld., en gl. gl. 
kierne for 4 skl., 2 sybøtter á 2 skl er 4 skl., en gl. haand qvern med træ seigl og huus for 2 mrk. 8 
skl., en høe tyfve for 8 skl., 2 smaae høe tyfve á 3 skl er 6 skl., en gl. seis med bom og ringe for 8 
skl., en anden seis med bom og ringe for 1 mrk., en jernhaand stang for 2 mrk.,  
I Krubhuuset.  It lidet laasfast skrin for 4 mrk. 8 skl.,  
I stuen. It askebord med oben foed for 6 mrk., it wraae skab med 2 dørre og en laas og it drag rum 
for 6 mrk., 2 gl. fyre pistoler er sat for 2 mrk., 2 bag stoele med træ sæder á 1 mrk er 2 mrk., it gl. 
syed hiønde med skind under for 12 skl., it gl. flamsk hiønde med wadmels under foer for 1 mrk. 8 
skl., it wefvet hiønde med rannet underfoer og wipper udi for 1 mrk. 8 skl., en guhl benkedynne 
under winduen, tre mands sæde for 2 mrk. 8 skl., en gl. wefved agedynne for 1 mrk., en syed 
benke dynne for bordenden 2½ alen lang med wadmels under foer for 2 mrk.,  
Kaaberwahre. 
En gl. bødet malmgryde paa en span stoer, er wægtig till 2 mrk. 8 skl., en gl. jern gryde kraag for 1 
mrk., en gl. jern hille for 1 mrk. 8 skl.,  
Denne Sahlige Mands Ifare eller gangklæder, angaf samptlige arfvingerne at sønnerne sig self 
indbiurdes hafde imellem deelt, hvor paa de andre arfvingerne ike hafde noget at anke. 
Rugen som er saaed her ved gaarden er 4/5 tønde og er af wurderings mændene sat for penge 2 
Sld.,  
Skifteforwalteren tilspurdte samptlige arfvingerne, om de hafde meere till dette sterfboes middel 
at angifve, hvor till de svarede ike meere at være af løsøre, end angifvet er og forskrefvet staar, 
undtagen fornefne 53 gaard som Sterfboet tilhør, og her efter videre forclaris. 
Saa blef dette Sterfboes forskrefne middel sammenreignet, som andrager till Penge 65 Sld., 
Dernest blef angifven, efter skrefne bort skyldige Gield, som og arfvingerne vedgik og er der till 
giort udleeg som her efter følger nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget, S: Hans Hernrich Schor, fordred ved sin fuldmegtig Hans 
Hiort for reignelse, som rester for Aa.1700. som bunden Sahl: Jens Pedersen i Bogclaringen dend 8 
Marty 1700 till efter retning er meddelst 2 Sld., 1 mrk. 3 skl., her for er udlagt 3 Faar á 3 mrk er 9 
mrk., for 2 sybøtter betale Enken 4 skl., till ofvers 1 Sld., :/: 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Muller fordred efter sin seddel og afreigning, som til dato 
rester penge 15 Sld. 1 mrk. 9 skl., her for udlagt, en brun bliset Hest for 8 Sld., en røe Koe for 5 
Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., en bag stoel med bræde søde for 10 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel og afreigning at reste i aldt penge 9 Sld. 1 mrk. 
13 skl., udlagt en guhl soedet og bliset Hoppe for 14 mrk.,  
It Askebord i stuen med oben foed for 6 mrk., It wraaeskab med 2 dørre for 6 mrk., en wogn med 
behør for 6 mrk., en ploug med jern for 6 mrk., :/: 
Peder Torsen i Østermarker sogn fordred for én deele 1 mrk. 4 skl.,  udlagt en 3 fierings øltønde for 
1 mrk. 4 skl., :/: 
Peder Koefoed i Svaniche fordred efter sin afreigning penge 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt, it brun 
bliset fior gl. Horsføll for 2 Sld., en røe Qviekalf for 1 Sld., 2 tomme tønder i krubhuuset, nemlig i 
Steerhuuset for 1 mrk. 12 skl., :/: 
Mads Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel og afreigning penge 9 Sld. 1 mrk. 14 skl., nog 
laandte penge 8 skl., er 10 Sld. 6 skl., udlagt it røt studnød for 5 mrk., 3 gl. Gies og en Gaase for 1 
Sld., en hvid galt for 1 Sld., it madskab i forstuen for 1 Sld. 2 mrk., en sort Tyrkalf for 1 Sld., it lidet 
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laasfast eege skrin for 1 mrk. 8 skl., it deigne trug for 3 mrk., en haand qvern med huus for 2 mrk. 8 
skl., it Faar og 7 Lam for 6 mrk. 8 skl., en jern gryde kraag for 1 mrk., til ofvers 2 skl., :/: 
Claus Thisen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en jern hille er sat for 1 
mrk. 8 skl., :/: 
Jens Seyersen i Østermarie sogn fordred fter regenskab 2 mrk., udlagt en syed benkedynne for 
bordenden 2½ allen lang, med wadmels underfoer for 2 mrk., :/: 
Hans Dik dend eldre i Svaniche lod fordre 4 mrk. 8 skl., udlagt i Herberghuuset, en sort rannet 
wadmels underdynne for 4 mrk., en hofvet dynne for 8 skl., :/: 
Hans Larsen i Østermarie sogn fordred for liig kisten, arbiedsløn penge 2 mrk. 8 skl., udlagt en guhl 
benkedynne under winduen i stuen 3 mands sæde for 2 mrk. 8 skl., :/: 
Jørgen Tulle i Listed lod fordrer for fiskeri 2 mrk., udlagt 2 fyr pistoler er sat for 2 mrk., :/: 
Hans Bertelsen i Listed for fiskeri lod fordre 1 mrk., udlagt en seyes med bom og ringe for 1 mrk., 
Jens Bertelsen i Østermarie sogn fordrer 3 mrk., udlagt 2 træ bagstoele med træsæde for 2 mrk., 
en gl. wefved agedynne for 1 mrk., :/: 
Jørgen Pedersen i Østermarie sogn fordrer 1 mrk. 14 skl., udlagt it wefved hiønde med rannet 
underfoer, og wipper for 1 mrk. 8 skl., it drøfte trug for 6 skl., :/: 
Olluf Ibsen i Østermarie sogn, lod fordre penge 2 mrk. 4 skl., udlagt en gl. kiste i Herberghuuset 
uden hengsler med en haspe for 2 mrk., en liden gl. kierne for 4 skl., :/: 
Lars Andersen i Østermarie sogn, fordred med 12 skl., broepenge, tilsammen 3 mrk. 4 skl., udlagt 
en gl. half kiste, uden hengsler, med en gl. laas uden hage for 2 mrk. 8 skl., it syed hiønde med 
skind under for 12 skl., :/: 
Stadts Capitaianen i Svaniche, Mortten Koefoed fremlagte it pandtebref af denne Sahl: Mand Jens 
Pedersen, udgiven till hans Sl: Fader Borgemester Poull Kofod, daterit dend 16 February 1673: med 
indhold denne forberørte 53 gaard, er till hammen i pandtsat, og siden paa skiftet efter hans salige 
fader till ham Mortten Koefoed, ofverdrager og udlagt, i arfvepart for Capital fiorsindstyve Sld., 
Hvor af rentten till dato 13 Augusty 1700 er betalt, da Trainsporten ved skiftet endelige slutning, 
efter Sahl: Borgmester Povet Kofoed, dend 13 Augusty 1686. er passeret, og nu efter paa samme 
brefs opskriftens udvisning, om dette sidste aars rentte blef afhandlet her paa skifted, at Enken 
med sin laugwærge, dend der for resterende rentte, self vill betale. 
For Capitalen de obenmelte firesindstyve Sld., forblifver berørte Capitain Morten Kofod, ved 
forskrefne sit Pandt, dend 53 gaard i Østermarie sogn, efter Pandtebrefves indhold, hvor udi 
Morten Kofoed og her ved er giort indførsel, indtill hand for Capitallen, og paadragende rentte 
skadesløs betalt vorder.  Foruden dette fordred Mortten Koefoed, Bog Gield 6 mrk. 8 skl., og till en 
laadseddel, som hand her at Sterfboet Prætenderer, som arfvingerne nu stæde, till berørte pandte 
brefvis fornygelse bekostning, stemplet papir 3 mrk., og skrifverpenge 1 mrk. 8 skl er 11 mrk., 
udlagt it røe hielmet studnød for 5 skl., it sort studnød for 6 mrk., :/: 
Paa det skifte, efter Sahl: Ødber Hansen, er denne Sahl: mand tilordnet at værge for hans daatter 
Seigne Ødbersdaatter, i sytten aar, og er ved denne Sahl: mands død, nu igien for hende till værge 
anordnet, hendes fader broder, Hans Hansen i Bækegaarden i Østerlaursker sogn, og for Summen 
udlagt, en sleede med sleekar for 4 mrk., it wognree og 2 gl. hiul for 1 mrk. 4 skl., en kalke tønde er 
sat for 12 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 1 Sld. 2 mrk., bekom 5 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med alt hvis her ved skiftes forretning falder at skrifve 15 mrk., 
bekom 13 mrk., for disse 5 Sld. 1 mrk., er udlagt, en blak stiernet Koe for 5 Sld., af en malm gryde 8 
skl., it blaargarns lagen for 8 skl.,:/: 
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Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt en røe beltet Tyrkalf for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage, hver bevilget 2 mrk er 4 mrk., udlagt en jern haand stang 
for 2 mrk., en malm gryde for 2 mrk. 8 skl., til ofvers fornefne 8 skl.,  
Summa andrager forschrefne Giæld og Prætensioner til penge 58 Sld. 13 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold 6 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Hvilke ej kand deelis. Men Enken først demmen, imod sin Sahl: Mands Begrafvelse tilleggis og for 
resten at søge Regres, udi hvis formelte 53 gaard befindes bedre at verre, end forhen anførdte 
Pandtning, foruden dette blef  Enken af bemelte sine børn, foruden skifte, bevilget sin 
sengsklæder, som stoed i stuen saa vel som og saa en gl. karmwogn og en liden malm gryde, paa 
en kitte stoer, sampt og en gl. ege laasfast kiste og bevilgede samptlig med arfvingerne, Enken at 
nyde imod sin Sahl: mands begrafvelses bekaastning 26 Sld. 3 mrk. 3 skl., hvor paa till hende først 
udlagt efterskrefne rørrende Gods, som er en sort blaket bøvet Hoppe for 2 Sld., en brake hammel 
for 12 skl., it aar med bihl for 1 mrk., 2 gl. høestier af ellettæ for 1 mrk. 4 skl. En høe tyfve for 8 
skl., 2 smaae jern tyfve for 6 skl., en gl. seys med bom og ringe for 8 skl., 4/5 tønde strøe Rug for 2 
Sld., en sleede i gaarden med Træ vidier for 1 mrk., en blaae rannet wadmels ofverdynne for 3 
mrk., 2 spinde stoele uden bon for 14 skl., it tønde stomme for 4 skl., it flamsk hiønde med 
wadmels under foer for 1 mrk. 8 skl., ved Jacob Koefoeds udleg 3 skl., og ved de andre udlegger 4 
skl., :/: 
Resten henstilles till Samfrenderne, som forberørte 53 gaard taxerer, at Enken nyder fuld udleg 
der laug, saa frempt gaarden i sin setning kand ofvergaae, dend summa som før hen r mældet, 
gaarden staar till underpandt for, og dend øfrige rest samptlige arfvingerne at imellem dehlis. 
Till det sidste blef Enken med sin laug wærge af skifteforwalteren tilspurdt, om de endnu viste 
meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor till de svarede, at dem ike meere var 
witterligt, end foran findes indført, hvor ved saa dette skifte er sluttet, dette saa at være tilganget 
og Passeret som forskrefvet staar. Des till vidnesbiurd under vore hænder og zignetter, 
skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra. Hans Jensen.  Henning Brugman.       Jep J:O:S: Olsen 
Per P:J: Jensen. Jep J:J:S: Jensen. Claus Kielsen. 
Jacob J:J:S: Jørgensen, eget skrefne navn.   Esper Povelsen. 
Anders A:J:S: Jensen egen haand. 
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Anno 1701. Den 20 May, er efter fuld erfaring til os formælte rettens Betiente af berørte Michel 
Michelsens arfvinger og vedkommende blef angiven at den Sahl: Mands Hustru ingen lifs arfving 
var frugtsommelig med, møtte paa berørte Sterfboe alle forskrefne vedkommende, og da blef i 
samliges nerværelse med den forhen uddragen beholdning, og vi forretted som følger? 
Først blef paa Sterfboet afhandled at end videre befindes, at dette Sterfboe er tilhørrende, den 
halfve af en Roesbaad, hvor af Peder Mikelsen tilhør den anden halfve der om denne S: Mands 
Moder, og bemelte arfvinger vil self inddis foreenis, her imod beholte Enken en kaarde med 
mæssing fæste hvor om de self indbyrdie blef foreened, at det derved skal forblifve den afsatte 
anpart som efter denne Sahl: Mand skal arfvis, er først denne S: Mands Ifareklæder, som opdrager 
til penge 18 Sld. 2 mrk., af denne S: Mands Jordepenge, og løsøre, efter forskrefning, naar af først 
fradragis en graae herred Koe for taxered for 14 mrk., som nu saalige med arfvingerne bevilged 
denne S: Mands Enke Margreta Søfrensdaatter, imod dend fremfødis bekaastning, og den Afsatte 
anparttis til saa hun at nyde, er igien 59 Sld. 9 skl., der fra afgaar paa en Røe Hest som forhen er 
taxered for 7 Sld., nu efter samptlige med arfvingernis tøke, ej høyere at ansættis end for 5 Sld., 
blifver saa med arfvinger til deeling i alt penge 75 Sld. 2 mrk. 9 skl., som deelis imellem denne S: 
Mands moder, fuldsødskende, og halfsødskinde, som reignis først for 2 brødre og 4 søster laader, 
er deraf en broderlaad 18 Sld. 3 mrk. 10 ¼ skl., og en søsterlaad er penge 9 Sld. 1 mrk. 13 1/8 skl.,  
Hvoraf først udlæggis til denne S: Mands broder Peder Mikelsen i Østermarie sogn, som tilkommer 
18 Sld. 3 mrk. 10 skl., efter som af den anpart denne S: Mand har arfved, og indfriet udi forberørte 
19  Gaard i Østermarie sogn, at hafve 7 Sld. 1 mrk. 4 skl., en sort klædis kioel for 8 Sld., it sort 
fifskaftes bopser for 4 mrk., en ride sadel med it gl. bisel og behør for 2 Sld.,  en hvid olmerdugs 
pude uden vor for 3 mrk., her af til overs 10 skl., :/: 
Dend S: Mands Moder Kirstine Albert Heis, som arfver og saa en broderlaad  er penge 18 Sld. 3 
mrk. 10 skl., hvor for er udlagt, af den anpart som denne S: Mand hafver arfved, og indfriet i den 
forberørte 19 gaard i Østermarie sogn, er her til at havis 7 Sld. 1 mrk. 4 skl., en graae wadmels 
kioel for 6 mrk., en hvid olmerdugs pude for 3 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., en nye hampegarns 
underdynne for 3 Sld., it nye wefved sort klæde 3 Sld., it sengested i Herberghuuset for 4 mrk., hos 
sin søn Per Mikelsen 10 skl., :/: 
Halfbroderen Anders Albertsen tilkommer paa sin anpart som er en søsterlaad, som er 9 Sld. 1 mrk. 
13 skl., hvor for er udlagt, af den anpart som denne S: Mand hafver arfved, og indfriet udi denne 
omrørte 19 gaard i Østermarie sogn, som nu er udlagt at havis penge 3 Sld. 2 mrk. 10 skl., en røe 
wadmels foreskiorte for 2 mrk., en blaamed bolster hofved dynne 6 mrk., en sort fidskaftes kioel 
for 3 Sld., en sort wadmels kioel for 4 mrk., her af til ofvers 13 skl., :/: 
Denne S: Mands eldste fuldsøster Sidzele  Esper Madsens  tilkommer 9 Sld. 1 mrk. 13 skl., hvor for 
er udlagt , af den anpart som denne S: Mand hafver arfved, og indfriet udi denne omrørte 19 
gaard i Østermarie sogn, nu er udlagt at havis penge 3 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  en røed Hest for 5 Sld., it 
nye wefved hiønde 1 mrk. 8 skl., af it ved deignes udleg 1 mrk., hos Anders Albertsens udleg 11 
skl., :/: 
Denne Sahl: anden fuldsøster Giertrud  Jens Seiersen hendes børn 6 sønner og 4 døttre tilkommer 
9 Sld. 1 mrk. 13 skl., hvor for er udlagt, af den anpart som denne S: Mand hafver arfved, og indfriet 
udi denne omrørte 19 gaard i Østermarie sogn, som nu er udlagt at havis penge 3 Sld. 2 mrk. 10 
skl., en nye fyrrekiste med laas og hengsler for 4 Sld., en graae fifskaftes kioel for 3 Sld. 2 mrk., her 
at til overs penge 6 mrk. 13 skl., denne laad deehlis imellem forskrefne denne S: Qvindes 6 sønner 
og 4 døtter, er deraf en broderlaad 4 mrk. 5 skl., og en søsterlaad er 2 mrk. 5 13/16 skl., :/: 
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Denne Sahl: Mands yngste fuldsøster er Kirstine  Lars Pedersens som tilkommer 9 Sld. 1 mrk. 13 
Sld., og er , af den anpart som denne S: Mand hafver arfved, og indfriet udi denne omrørte 19 
gaard i Østermarie sogn, som nu er udlagt at havis penge 3 Sld. 2 mrk. 10 skl., I Krobhuuset en 
blaae rannet olmerdugs ofverdynne for 4 Sld., hos Jens Seiers børns udleg 6 mrk. 13 skl., hos 
Anders Albertsen 2 skl., hos Peder Mikelsen 4 skl., :/: 
Endelig er ved dette skifte at observere at denne S: Mand Mikel Mikelsen /: efter som forhen er 
mældet :/ er blefven af de forskrefne Samfrender i deris forretning tilkiendt afgangen eller sædet 
udi denne 19 gaard i Østermarie sogn, hvilken post efter som arfvingerne ej derom self indbiurdes 
vil nu paa Sterfboet foreenis, her fra Skifted til lov, og ret, og endelig dom er henvist; 
Enken Margreta Søfrensdaatter tilbød nu her paa Sterfboet en hver hendis forde med arfvinger sin 
andeel penge af denne 19 gaard, som demmen forhen er tillagt, hvor saa Jens Seiersen paa sine 
børns weigne her paa Sterfboet annammed deris andeel som er 14 mrk. 10 skl., reede penge ?  
Esper Madsen paa sin hustruis weigne annammed sin anpart, og nu her paa Sterfboet som er 
reede penge 14 mrk. 10 skl.,  
Lars Pedersen paa sin hustruis weigne annammed og sin hustruis anpart af forberørte 19 gaard i 
Østermarie sogn som er penge 14 mrk. 10 skl.,  
Half broderen Anders Albertsen Hej annammed og saa herpaa Sterfboet sin egen anpart som er 14 
mrk. 10 skl.,  
Denne S: Mands fuldbroder Peder Mikelsen i Østermarie sogn, annammed og sin anpart af 
forskrefne 19 gaard efter sin anparts udreigning, som er 7 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Dend anpart Kirstine Albert Heies tilkommer som og er 7 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
Blef nu paa Sterfboet opbuden, og nu fremlagt af forde Sahl: Mands Enke, hvilke penge Kirstine 
Albert Hejes, eller hendis laugwærge Jens Seiersen ej nu vilde annamme, hvor for S: Mikel Mikels 
Enke med sin laugwærge formente at den anpart 7 Sld. 1 mrk. 4 skl., bør bestaae foruden rente til 
videre, dette Skifteforwalteren til lov og ret, og endelig dom her fra henvist, forskrefne saa at være 
tilganged, og Passeret. Testerer. Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Søfren Laurssen m.m. Jens Seiersen egen haand. Peder P:M:S: Mikelsen. 
Lars L:P:S: Persen. Esper E:M: Madsen. Esper Poulsen. 
Anders A:J:S: Jensen.   Anders Albertsen egen hand. 
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Anna 1701. Den 20 May, er holden Registering, og wurdering efter Hans Knudsens Salige Hustru 
Karne Pedersdaatter, som boede og døde paa  Fenrich Claus Koefoeds grund i Østermarie sogn. 
Imellem denne Sahl: Qvindes efter lefvende Mand bemelte   Hans Knudsen  
paa eene side, og denne bemelte Salige Qvindes Sødskende, som er hendes  
 
Syster Anna  Morten Ibsens i Salturne i Østermarie sogn. 
Dend anden søster er Sahl: Niels Madsdaatter, navnlig Maria, som nu er i ægteskab med Offe 
Hansøn som er til hiem hos Hans Knudsen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Esper 
Povelsen og Anders Jensen  boende i bemelte Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passerit 
som her efter følger.  
 
Øeg.  En graae bliset Hoppe for 7 Sld., en gl. brun stiernet Hoppe for 3 Sld., 
Qveg.  En ung blaket Koe for 5 Sld., en sort Qviekalf for 1 Sld. 1 mrk.,  
Faar og Lam.  4 gl. Faar á 4 mrk er 4 Sld., 3 fior Lam á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., en wehr for 3 mrk.,  
Træ Wahre. 
En nye sleede med jern vidier for 3 mrk., en gl. wogn med smaae stier, hammel tøm og halseeler 
for 3 Sld., en gl. harre for 1 mrk., en gl. ploug med behørig jern for 2 Sld., en røste ballig for 1 mrk., 
en gl. røste ballig for 12 skl., en nye øll half tønde for 1 mrk. 8 skl.,  en kierne for 1 mrk., 2 
straabonds tønder á 6 skl er 12 skl., en tønde i stuen half med Biugmeell for 5 mrk., en tønde i 
stuen half med Rug og Biug meel for 6 mrk., en gl. half kiste for 2 mrk., en sille half tønde for 1 
mrk., en dito for 1 mrk., en nye half tønde for 1 mrk. 8 skl., en lynneborgers salt tønde for 10 skl., it 
bord med foed og skuffe i stuen for 3 mrk., it gl. hiul med en ring og 2 bøsser for 12 skl., it gl. 
wraaeskab i stuen for 2 mrk., en gl. haand qvern med huus og træ seigl for 1 mrk. 4 skl., en span 
for 5 skl., en førre kitte for 4 skl., 2 sybøtter for 6 skl., en gl. seis med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., 
2 gl. seyser á 2 skl er 4 skl., en tønde med jernhengsler og haspe for 12 skl., it deigne trug for 2 
mrk., en fierings bøtte med laag for 10 skl., en kierne fiering for 2 skl., en garn haspe og garn wind 
for 8 skl., en finne laage bøtte for 6 skl., en nye kaabber kedel er vegtig till penge 3 Sld., en stok 
øpse er sat for 1 Sld., en haand øpse for 1 mrk. 4 skl., en krak øpse for 12 skl., en tengstel og en 
bonne knif for 2 mrk., 2 gl. naur for 1 mrk., en jern tyfve for 4 skl., en liung rifve for 1 mrk., en 
hampe hegle for 1 mrk., en half baade part for 4 Sld., to manser sillegarn for 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., it 
pande jern for 2 mrk. 8 skl., en jern rist for 1 mrk., en gl. sek paa en tønde stoer for 1 mrk. 4 skl., 
en gl. 4 skeppe sek for 12 skl., en liden jern stang af en bøssepibe for 8 skl., 4 skepper Rug som er 
saaed i fisket, deraf strøe Rugen er sat for 2 Sld.,  
Dend Sahl: Qvindes Ifareklæder, som ey var meget udi werdie, delte arfvingerne imellem sig 
indbyrdes self, saa en hver var tilfreds. Efter anfordring viste samptlige arfvingerne, ey meere till 
dette boets at angifve. 
Summa andrager forschrefne dette boes middel till penge 52 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Saa blef angifven efterskrefne boets skyldige Gield og er der till givet udleg som her efter følger, 
nemlig. 
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Fenrich Claus Koefod fordred som vedgikes 7 Sld. 4 skl., udlagt en ung blaket Koe for 5 Sld., en nye 
kaabber kedel er vegtig till penge 3 Sld., for de 4 skl., udlagt en jern tyfve for 4 skl., og af kaabber 
kedelen til ofvers 4 mrk., :/: 
Diderich Wolfsen i Svaniche fordred efter sin seddel som vedgikes penge 17 Sld. 1 mrk., udlagt en 
graae bliset Hoppe for 7 Sld., en gl. brun stiernet Hoppe for 3 Sld., 3 gl. Faar á 4 mrk er 3 Sld., en 
ploug med behøre jern for 2 Sld., 4 skepper strøe Rug for 2 Sld., hos Hans Knudsens udleeg 1 mrk.,  
Jacob Koefod i Svaniche fordrede penge 3 mrk. 2 skl., udlagt en nye sleede med jern vidier for 3 
mrk., en førre kitte for 4 skl., till ofvers 2 skl., :/: 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller fordrede 2 mrk., udlagt af forskrefne kaabber kedel 2 
mrk., :/: 
Mads Koefod Povelsen i Svaniche fordrer 1 mrk. 10 skl., udlagt en nye half tønde for 1 mrk. 8 skl., 
hos Jacob Koefod 2 skl., :/: 
En  tinestedreng Niels Zadsersen fordred 1 Sld. 2 mrk. 6 skl., udlagt it Faar for 4 mrk., en nye øll half 
tønde for 1 mrk. 8 skl., en lynneborger salttønde for 10 skl., 2 gl. seyser for 4 skl., :/: 
Offe Hansen fordrer for liig kisten og anden gield tilsammen penge 3 Sld. 2 mrk., udlagt 2 fior Lam 
á 3 mrk er 6 mrk., en wæhr for 3 mrk., en stok øpse for 1 Sld., it gl. wraaeskab i stuen for 2 mrk., 
tilofvers 1 mrk., :/: 
Sogne Præsten for begrafvelsen samtøket 6 mrk., udlagt af en kaabber kedel 2 mrk., en nye sille 
manse for 4 mrk., :/: 
Sogne Deignen for sin umage ved begrafvelsen Consenterit 3 mrk., udlagt i stuen en half tønde 
med Rug og Biug meel for 6 mrk., til ofvers 3 mrk., :/: 
Peder Mikelsen i Østermarie sogn fordred 1 mrk. 8 skl., udlagt dend anden sille manse for 1 mrk. 8 
skl., :/: 
Peder Castensen fordred som vedgikes 1 mrk., udlagt en gl. harre er sat for 1 mrk., :/: 
Lars Pedersen fordred 12 skl., udlagt en krak øpse er sat for 12 skl., :/: 
Bohl Sahl: Niels Eriksens fordret wefveløn penge 1 mrk. 12 skl., udlagt en jern rist for 1 mrk., en 
røste ballig for 12 skl., :/: 
Jørgen Hansen i Østermarie sogn fordred for 2 skepper Rug 2 mrk., udlagt 2 gl. naufre for 1 mrk., 
en liung rifve for 1 mrk., :/: 
Imod denne Sahl: Qvindes Udfart blef hendes efter lefvende Mand Hans Knudsen bevilget af sine 
med arfvinger 9 Sld. 1 mrk., udlagt en wogn med stier, tøm, hammel og halseeler for 3 Sld., en 
tønde half med Biugmeell for 1 Sld. 1 mrk., én en half baadepart for 4 Sld., it fior Lam for 3 mrk., 
hos Offe Hans udleeg 1 mrk., :/: 
Nog fordred Claus Koefod 2 mrk., udlagt en gl. half kiste for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren 4 mrk., udlagt en sort Qviekalf for 5 mrk., :/: 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt af en half tønde Rug og Biug meell med deignen 
3 mrk., :/: 
Wurderings mændene hver 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., udlagt en kierne for 1 mrk., en røste ballig for 1 
mrk., en hampe hegle for 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner till Penge 47 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver i behold og till dehling penge 5 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Deraf tilkommer Hans Knudsen helften som er 2 Sld. 3 mrk. 2½ skl.,  
Og hver af de 2de fornefne denne Sahl: Qvindes Søstre penge 1 Sld. 1 mrk. 9 ¼ skl., :/: 
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Hans Knudsen for sin anpart, tillagt, it førrebord i stuen med foed og skuffe for 3 mrk., it gl. hiull 
med en ring og 2 bøsse for 12 skl., en sille half tønde for 1 mrk., it pande jern for 2 mrk. 8 skl., en 
trengsel og en bonne knif for 2 mrk., it deigne trug for 2 mrk., til ofvers 9½ skl., :/: 
Mortten Ibsen paa sin hustruis weigne tilkom 5 mrk. 9 ¼ skl., udlagt en seis med bom og ringe for 1 
mrk. 4 skl., en finne laage bøtte for 6 skl., it bøsseløb till en jern stang for 8 skl., en haand qvern 
med huus og træ seigl for 1 mrk. 4 skl., en haand øpse for 1 mrk. 4 skl., en kierne fiering for 2 skl., 
2 straabonds tønder for 12 skl., hos Hans Knudsen 1 ¼ skl., :/: 
Offe Hansen paa sin hustrues wegne tilkom 5 mrk. 9 ¼ skl., udlagt en sille half tønde for 1 mrk., en 
firre skeppe sek for 12 skl., en tønde med jern hangsler og haspe for 12 skl., en garn haspe og garn 
wende for 8 skl., en fierings bøtte med laag for 10 skl., 2 sy bøtter for 6 skl., en span for 5 skl., en 
tønde sek for 1 mrk. 4 skl., hos Hans Knudsens udleg ¼ skl., :/: 
Dette saa verre tilganget og Passeret Testerer. Hans Jensen. Henning Brugman. 
Hans H:K: Knudsen. Mortten M:I:S: Ibsen. Offe O:H: Hansen. Esper Povelsen. 
Anders A:J:S: Jensen. 
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Anna 1701. Den 1 Juny, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Salig  Hans Andersen, som boede og døde i it udhus, paa dend 21 grund 
kalded lille Krashave Gaarden beliggende i Clemmedsker sogn.   Og det Imellem denne Sahl: 
Mands efter lefvende hustru  Margreta Jensdaatter, for hende blef efter hendis begiering, till 
laugwerge anordnet, Anders Mogensen  boende paa store Krashave gaarden i bemelte 
Clemmedsker sogn. paa eene side, og paa anden side, denne Salige Mands med bemelte sin 
hustru auflede Pigebarn navnlig  
 
Anna Hansdaatter paa 13 aar gl. for hende er til wærge anordnet hendes Faderbroder Peder 
Andersen boende paa lille Krashave gaarden i Clemmedsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten  Ober 
Commemdant og Amptmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Hans Jensen boende i Rønne, 
Og skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans 
Morttensen og Laurids  Hansen paa Biørnegaard i Clemmedsker sogn.. Hvor da er forefunden og 
Passerit som her efter følger.  
 
Qveg. 
En røe Koe brun om munden for 6 Sld. 2 mrk., en brun hielmed Koe for 6 Sld., en ung røe Koe 5 
Sld., en brun hielmed Qvige 9 mrk., en røe hielmed Qvigekalf for 6 mrk.,  
Faar og Lam. 6 gl. Faar med Krashave Faar og Lam sat for 4 mrk er 6 Sld., it fior gl. Faar, med it lam, 
er sat for 3 mrk., en fior gimmer som ike har ømdt, er sat for 3 mrk., en fior gl. wæhr for 3 mrk.,  
Svin. En røe sandes Soe for 2 mrk. 8 skl., en hvid Soe gris for 1 mrk. 4 skl.,  
Gies. En gl. Gaas og en Gaase støked sat for 1 mrk er 2 mrk.,  nok er til halnede en Gaas, og en 
Gaasse hos Hans Walentinsen støked sat for 1 mrk er 2 mrk., Hvilked som for ermelt staaende paa 
den 21 gaards grun i Clemmedsker sogn,  
Som dette Sterfboe er tilhørrende, er 5 stolperum, og en røste paa huerende, med hvis derudi 
jord, og nagelfast er, og nu fore findes er sat for 7 Sld., en skeppe Rug som er saaed herved hused 
er sat for 2 mrk., Enken med sin laugwærge, saa vel som denne Sahl: Mands Broder Peder 
Andersen angaf at skal være til bæste, udi forde 21 gaard i Clemmedsker sogn. efter der om en 
Samfrender forretning som de ike nu hafde tilstæde, som dette Sterfboe skal være berettiget 
penge 17 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En haand qvern med huus og træ seigl for 2 mrk., en gl. malm gryde som er med lapper paa, og 
stoppe udi for 1 mrk., it tønde stomme for 2 skl., it lided gl. skrin er Enken blefven uden skifte 
bevilged, it gl. fyre bord for 1 mrk., 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 57 Sld.1 mrk. 6 skl.,  
Hvis Ifareklæder denne S: Mand kand have eied, beretted Enken at være boetgaaen til dem som 
arbiedet ved denne S: Mands begrafvelse, saa der af ej er noged til dette boes middel at anføre;  
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort udleg som 
følger, nemlig. 
Sognepræsten Hr: Olluf Jensen Aalborig lod fordre 4 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe disse 4 
mrk., :/: 
Deignen Peder Jacobsen Veier lod fordre som rester 8 skl., udlagt hos Anders Aristsens udlagt at 
have 8 skl., :/: 
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Anders Aristsen i Clemmedsker sogn fordred forstrekning til denne S: Mands begrafvelse, og i 
forsikring stilled en røe Koe brun om munden som er 6 Sld. 1 mrk., udlagt den forhen forsikred Koe 
som er en røe Koe brun om munden er sat for 6 Sld. 2 mrk., er deraf til ofvers 1 mrk., :/: 
Peder Greiersen i Clemmedsker sogn for ligkisten arbiedsløn fordred penge 1 mrk. 8 skl., udlagt 2 
gl. Gies som er til halnede hos Hans Valentinsen, er sat for penge 2 mrk. til ofvers 8 skl., :/: 
Simon Hansen ibiden fordred laante penge og for deeler tilsammen 7 mrk., udlagt og her for 
indført i forde huus for 7 mrk., :/: 
Birgita Pedersdaatter fordred for it par skoe penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en skeppe Rug som er 
saaed er sat for 2 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Haagen Aagesen i Clemmedsker sogn fordred tilsammen penge 8 mrk., her for er giort indførsel 
udi forde huus for 2 Sld., :/: 
Hans Valentinsen ibiden fordred for 3 skepper Haure, og en heel dags pløyning, med 2½ læs 
Giersels til agning i alt 5 mrk. 8 skl., udlagt en røe hielmed Qvigekalf for 6 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Svend Hansen i Clemmedsker sogn fordred arbiedsløn 12 skl., udlagt ved wurderings mændenis 
udlæg de 12 skl., :/: 
Olluf Vrimp i Røe sogn fordrer for fiskeri 1 mrk., udlagt hos Anders Aristsen 8 skl., hos Peder Griers 
udlæg 8 skl., :/: 
Peder Thorsen i Røe sogn lod fordre for fiskerie som vedgikes 3 mrk. 8 skl., udlagt it fior gl. Faar 
med it Lam for 3 mrk., ved Birgita Pedersdaatters udlæg 8 skl., :/: 
Anders Monsen i Clemmedsker sogn fordred for en skeppe Biug, og 2 skepper Haure penge 2 mrk. 
12 skl., item for smør 1 mrk. 8 skl., og for brendevin 1 mrk., er 5 mrk. 4 skl., udlagt af en brun 
hielmed Koe at have 5 mrk., ved wurderings mændenis udlæg 4 skl., :/: 
Kirstine Niels Pers fordred 6 skl., udlagt hos Hans Valentinsens udlæg disse 6 skl., :/: 
Elisabeth Lasse Hansens fordred laante penge 2 mrk. 12 skl., udlagt en fior gimmer som ike har 
ømdt for 3 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Peder Andersen i Clemmedsker sogn fordred for it støke bræ 8 skl., udlagt af en hvid Soegris med 
Per Hansen 8 skl., :/: 
Kirkewærgen Peder Hansen lod fordre Kirkepenge for 1700. 8 skl., udlagt en hvid Soegris for 1 mrk. 
4 skl., til overs 12 skl., :/: 
Bendix Jacobsen i Østerlaursker sogn lod fordre penge 1 mrk., udlagt, it fyre bord i stuen for 1 
mrk., :/: 
Hans Jensen Wæster her i sogned lod fordred penge 8 skl., udlagt hos forde Peder Hansen 4 skl., 
hos Elisabeth  Lasse Hansens at have 4 skl., :/: 
Skov Rideren Hans Eriksen fordred 2 mrk., udlagt en gl. Gaas og en Gaase for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 4 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe disse 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 Sld., udlagt af en brun hielmed Koe at havis 2 Sld., :/: 
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe disse 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en fior gl. wehr for 3 mrk., til 
ofvers 1 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken bevilged udlæg for penge 12 
skl., her foruden blef Enken foruden skifte bevilged sin sengs klæder som stoed i stuen, og var heel 
ringe, for de 12 Sld., udlagt en ung røe Koe for 5 Sld., en brun hielmed Qvige for 9 mrk., af 
forskrefne taxerede huus at have 3 Sld. 1 mrk., it Faar med sin afgrøde for 4 mrk., en hand qvern 
med huus og seiel for 2 mrk., :/: 
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Daatteren Anna Hansdaatter haver denne S: Mand for sin død foræred it Faar med sin afgrøde, 
som nu er taxered for 4 mrk., og formælte røe sanded Soe taxered for 2 mrk. 8 skl., Hvilked nu 
Enken med sin laugwærge samtøked, og der for anføris 6 mrk. 8 skl., og nu tillagt it Faar med sin 
afgrøde for 4 mrk., og en røe sanded Soe for 2 mrk. 8 skl., :/: 
Nok fordret Peder Andersen paa 21 gaard i Clemmedsker sogn for leje af Lyken her ved huused, og 
dend plads forberørte huus staar paa som nu beløber i alt paa 5 mrk. 8 skl., udlagt it Faar med sin 
afgrøde for 4 mrk., af it anded Faar med Enken 1 mrk. 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 37 Sld. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 20 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Deraf tilkommer moderen den halfvepart som er penge 10 Sld. 10 skl.,  
Og daatteren Anna Hansdaatter den anden halfvepart som og er 10 Sld. 10 skl.,  
For Moderens anpart er udlagt, den halfve deel af den anpart som efter forskrefne meening 
bestaar i den 21 gaard i Clemmedsker sogn, som er 8 Sld. 2 mrk. 12 skl., it Faar med sin afgrøde 4 
mrk., en lapped malm gryde 1 mrk., nok af it Faar med sin afgrøde 14 skl., :/: 
For daatteres Anna Hansdaatter som for broderen Peder Andersen i Clemmedsker sogn er wærge 
for tilkommer 10 Sld. 10 skl., udlagt den halfve deel af den anpart som efter forskrefne meening 
bestaar i den 21 gaard i Clemmedsker sogn, som er 8 Sld. 2 mrk. 12 skl., it Faar med sin afgrøde 4 
mrk., it tønde stomme 2 skl., hos Valintens udlæg 2 skl., ., nok af it Faar med wærgen og Enken 1 
mrk. 10 skl., :/: 
Til det sidste blef Enken med sin laugwærge, og formælte barneds wærge af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere til dette boes middel at angifve, hvor til de svarede at de ike viste 
meere til boeds bæste nu Sterfboet at være tilhørrende, ike heller angav sig fleere med videre bort 
skyldige Gield, end foran findes indført. Hvor for saa dette Skifte sluttes, dette saa at være 
tilganged, og Passeret som forskrefved staar, des til vednesbiurd under vore hender, og Signeter, 
Skiftestæden Anno Die Et Loco  Ut Supra. Hans Jensen. Henrik Brugman. 
Anders Monsen. Peder P:A: Andersen.  Hans Morttensen.   

Lars L:H:S: Hansen. 
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Anna 1701. Den 27 May, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Paafølgende Scfifte og Liqvidation efter Niels Eriksens S: Hustru Giertrud Clausdaatter Hartwigs, 
som boede og døde paa dend 25 Jordeyendoms gaard beliggende i udi Grødbye i Aakier sogn. Og 
det Imellem denne Sahl: Qvindes efter lefvende Mand Niels Eriksen.  paa eene side, og paa anden 
side, denne Salige bemelte Qvindes efterlefvende 3de søstre som er  
 
 
Dend eldste søster  Ida  Clausdaatter i ægteskab med Jørgen Hermansen boende paa 
Baggegaarden i Clemmedsker sogn. 
Dend anden denne S: Qvindes søster er Else Clausdaatter  i egteskab med lieutnant Jørgen Joensen 
boende i Clemmedsker sogn. 
Dend yngste denne S: Qvindes søster er Kirstine Clausdaatter i egteskbb med  Christian Povelsen 
boende i Svaniche, 
 
Saa var paa dette skifte paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Herr 
Obersten Ober Commendant og Amprmand  Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig Hans Jensen 
boende i Rønne. og skifte skrifveren Henrik Brugman, till wurderings mænd opmælt Peder Hansen 
og Mogens Ibsen  boende i Aaker sogn. Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En sort blised Hest for 6 Sld., en sort brun ugilled Hest 5 Sld. 2 mrk., en brun blised gilled Hest 4 
Sld. 2 mrk., en rør blised Hoppe i 2 aar gl. for 10 mrk., en sort brun gl. Hoppe for 2 Sld., it brunt fior 
gl. Hors føll for 5 mrk.,  
Qveg. 
En blak braaged stud for 6 Sld. 2 mrk., en røe braaged stud 6 Sld., en brun Koe 5 Sld., en sort Koe 5 
Sld., en sort braaged Koe 4 Sld. 2 mrk., en blak hielmed Koe 4 Sld. 1 mrk., en sort hielmed Koe 4 
Sld. 2 mrk., en røed stud 5 Sld., endnu en rød stud 4 Sld. 2 mrk., it brunt Qvigenød 5 mrk., it brunt 
Tyrnød 1 Sld., en sort Qvigekalf 2 mrk., en sort Tyrkalf 2 mrk.,  
Faar. Og Lam. 10 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 8 Sld. 3 mrk., 11 smaa Lam á 1 mrk 11 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 3 mrk.,  7 Gieslinger á 2 skl er 14 skl.,  
Svin. En graae Soe 3 mrk., 3 fior gl. Grise á 1 mrk er 3 mrk.,  
Kaabber. 
En fierings kaabber kedel er vegtig til 4 Sld. 2 mrk., en span stoer kaabber kedel med lapper paa, 
og stopper udi er vegtig til penge 2 mrk., en gl. metal gryde for 1 mrk. 8 skl.,  
Thin. 
It Thinfad er vegtig til penge 3 mrk., endnu it lidet tinfad 1 mrk. 8 skl.,  
Sengeklæder i it Cammer væsten for stuen, en graa ranned ullen sengedynne 2 mrk., en dito 1 mrk. 
12 skl., en hvid ullen overdynne 3 mrk., en ullen pude uden lin vor 8 skl., ibiden i Søndre seng, en 
blaae ranned olmerdugs overdynne 4 mrk., en linnen underdynne 20 skl., en linnen hoveddynne 1 
mrk., en ullen blaae ranned hoved pude uden lin vor 12 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder i stuen. 
En spoelskadet benkedynne under winduen 3 allen lang for 2 mrk., en nye wefved agedynne 3 
mrk., en gl. wefved benkedynne 2 allen lang for 1 mrk. 8 skl., en flamsk agedynne 3 mrk., en nye 
wefved agedynne 3 mrk., it flamsk hiønde med skin under for 2 mrk., it syed hiønde med kalfskin 
under 2 mrk., it nye wefved hiønde med kalfskin under for 2 mrk., 2 smaa spoelskaded hiønder 8 
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skl.,It  gl. flamsk hiønde med hvid wadmel under for 8 skl., it wraaeskab med 2 laase og it  oben 
rum mit udi for 4 mrk., it steen bord med lugt foed i stuen for 6 Sld., en bag stoel for 8 skl., en nye 
laasfast fyre half kiste med jern hand grever udi for 5 Sld.,  
I Krobhuset. 
It gl. madskab med en dør, foruden laas for 1 mrk., it gl. fyre skiffer blad for 12 skl., it deigne trug 1 
mrk. 8 skl., 2 straabonds tønder 8 skl., 2 lynneborg salt tønder á 4 skl er 8 skl., en straabonds tønde 
4 skl., en ballig i fordtuen 4 skl., en gl. kalk tønde 4 skl., en jern gryde kraag 2 mrk., en ploug med 
behørig jern undtagen videre, med juhl og bøsse 5 mrk., it aar med hammel jern nagle bug aag, og 
tøm 1 mrk. 4 skl., 2 harre med 2 træ bræke hamle, og haar hammel reeb, og haar seeler á 10 skl., 
er 1 mrk. 4 skl., en gl. tøm med haar tøm streng 4 skl., en arbieds wogn med smaa stier, uden klov 
vidier 6 mrk., en skov sleede med træ vidier, og dret for 1 mrk. 8 skl., it sleede Car 1 mrk., 2 støker 
asketræ 1 mrk. 8 skl., en weier mølle staaende her udi for gaarden udi sødøst, som tilfore er paa 
skifted efter Niels Eriks første S: hustru med behør, taxered for firesindstyve Sld., Hvilken weier 
mølle nu befindes i saadan beskaffenhed, at ofven steenen er gangske udøgtig og understeenen er 
i syf støeker, og endnu indted steen tov som i forige skifte en mælded, er tilkommen, saa og nu en 
winge oren er gangske borte, og den gl. kledningen er paaslagen med træ nagle, hvis aarsage nu 
berørte weir mølle er sat for penge 50 Sld., Videre efter kiøb, og skiødebref, indgifve af Thobias 
Deekner, datered den 17 December 1700. befindes Niels Eriksen sig at have tilfor handled gage 
stælen, beliggende udi Aakirkebye vang som er 5 tønder Landbiug jord, og to les enges, derudi for 
hen Hr: Prousten Jens Morssing efter berørte kiøb og skiødesbrefs indhold er for seived af bemelte 
Thobias Deekner for trediesindstyve Sld., og haver Niels Eriksen der foruden til Tobias Dekner 
betalt tyve, og sex Sld., saa er berørte Hr: Prousten derved forsekred for sin anpart de 60 Sld., at 
forblifve ved omrørte jord og eng, og de betalte penge til dette Sterfboes middel nu anføris som er 
26 Sld., end befindes af samme formælte skiøde, at Niels Eriksen har kiøbt to tønder land 
Haurejord, beliggende i Aakirkebye wang, som Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Müller tilfore 
har gaft udi forsikring for 12 skl. 1 mrk., og paa samme jord har Niels Eriksen til Thobias Deekner 
betalt yder meere 2 Sld., og som Niels Eriksen berettede at Welb: Hr: Landsdommer Müller efter 
sin nu medgifne fordrings sedel i Summen forde 12 Sld. 1 mrk., skal have med beregned føris 
derfor den fulde Summa dette Sterfboe til bæste som er penge 14 Sld. 1 mrk., Item er og af 
samme berørte skiødebref at Observere 6 Skepper Landhaurejord liggende under klinten, og til 
Gregori Step ved Aakirkebye, hvilked efter Niels Eriksens beretning, og Tobias Deekner her paa 
Sterfboet egen vedgaaelse er af Niels Eriksen kiøbt for penge som nu her til Sterfboes middel 
anføris som er 8 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 216 Sld 3 mrk. 2 skl.,  
Her foruden er denne forberørte 25 gaard som efter forhen Niels Eriksens S: Hustruis 
skifteforretning dend 19 December 1698. er efter en Tølfmænds forretning anført, hvor af de da 
nefnte børn som er 2 sønner, sin anpart af taxten som derefter er den halfvepart, af 116 Sld. 2 
mrk. 12 skl. 10½ d., er tilkommer som er penge 58 Sld. 1 mrk. 6 skl 5 ¼ d., for resten skeer dem 
herefter udlæg efter som nu arfvingerne ike samptlige vare tilstæde, og der for formeentis af de 
nerværrende vedkommende her paa Sterfboet en anden taxt paa berørte 25 gaard at vil hafvis, 
hvis aarsage skifteforwalteren den post gaarden angaaende her fra skifted nu afviste til mænds 
taxering, og endelig dom, beklagende den sæd, som er saaed her ved denne 25 gaard er 
efterskrefne som Niels Eriksen self angaf. Nemlig 1½ tønde Rug saaed i møg 1½ tønde Rug saaed 
foruden møg. Item 4 tønder Biug saaed, saa og 7 tønder Haure, dette med sin afgrøde tilligemed 
engen paatog sig Niels Eriksen at vil svare der imod landgielde, og skat for dette indeværrende aar 
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1701. af hviken post for medelst ald rettighed Niels Eriksen paalægis for berørte aar at betale ey 
noget her til Sterfboes middel er at anføre videre end forskrefved staar efter som ej kand vides 
hvad afgrøde der af vil blifve, og saaleedes Niels Eriksen blef Consenteret. 
Denne  S: Qvindes Ifareklæder er efter, hefne som af berørte wurderings mænd blef taxered, og er 
følgende nu en sort sarses kioel fodsid med piolenbrun raskis under foehr for 7½ Sld., it røt sarsis 
skiørt med gl. gimper 4 ruder, og en blaae skoe neden om er sat for 4 Sld., en sort bred bags silke 
hufve med bon, og knipling paa er sat for 10 mrk., it skiærdigs tørklæde med smale knipling for 2 
mrk., it gl. cram lærits forklæde 2 mrk., 2 pannelin á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 gl. cramlærits half 
ermer 12 skl., en run cram lærits halsklud 1 mrk. 4 skl., hvis videre Ifareklæder denne S: Qvinde 
kunde have ejet beretted Niels Eriksen at være opslit, og en deel hengifven til dem som denne S: 
Qvinde haver opvartted i hendes svaghed. Summa Ifareklæderne er penge 15 Sld.3 mrk. 8 skl.,  
Derom blef angifven efter skrefne Gield og Prætensioner og er der til giort udlæg som følger, 
nemlig 
Ved den efterretning som Niels Eriksen i bog clarringen er medeelt under Welb: Hr: Vice amptman 
Ancher Müller og Amptskrifveren Skov deris hender er til rest for det aar 1696: 7 mrk., og for 1700. 
rester 5 Rd. 1 mrk. 2 skl., efter bemælte efter retning datered den 12 marty 1701. videre 
formælding som er 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., :/: 
Welb: Hr: Vicelands dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel som i alt er restende penge 28 
Sld. 1 mrk., efter den skifteforretning ganged efter Niels Eriksen S: hustru Marta Andersdaatter 
datered den 19 December 1698. tilkommer dend S: Qvindes efter lefvende 2 sønner i arf 91 Sld. 2 
mrk. 7 skl., der fra afgaar den halfvepart af forde 25 gaard som efter den der udi satte taxt og 
Samfrender forretning som her udi før er mælt opdrager halftrediesindstyve Sld. 1 mrk. 6 skl. 5 ¼ 
d., for resten, efter som faderen Niels Eriksen er self sine bemelte børns wærge for di de endnu 
ere umyndige paa én gang nu anføris skeer heraf boet udlæg som er penge 33 Sld. 1 mrk. 1 skl., 
her for uden er i berørte skifteforretning bevilged sønnen Erik Nielsen en brun blised Foele taxered 
for 7 Sld. Og sønnen Anders Nielsen er bevilged en mørk brun blised Foele for 6 Sld., som den i 
registeringen findes anført for. Saaleedes blefver resten 46 Sld. 1 mrk. 1 skl., som faderen dem i 
fremtiden tilsvarer. 
Hans Sigvartsen i Rønne fordred efter sin sedel penge 7 Sld. 2 skl., som Hans Sigvartsen begiærer 
udlæg her af Sterfboet for bemælte sin fordring saa er ham der for udlagt, en røe braaged stud for 
6 Sld., it brunt Qvigenød for 5 mrk., til ofvers 14 skl., :/: 
Mads Hermansen i Nexøe fordred for betalte landgielde og skatter som Niels Eriksen nu angaf 
penge 40 Sld. :/:  
Peder Andersen i Aakirkebye fordred som vedgikes penge 16 Sld., :/: 
Anders Smid i Aakirkebye fordred som vedgikis penge 3 Sld., :/: 
Daniel Mikelsen i Aakirkebye fordred efter som vedgikes for it afkiøbt Øeg penge 6 Sld., :/: 
Hr: Thue Larsen Sogne præsten i Aakier sogn fordrer for en tønde Haure for 99. 4 mrk., og for en 
skeppe Biug 2 mrk.,  er 6 mrk., :/: 
Sogne deignen Johan Threman for begrafvelsen rester 4 mrk., :/: 
Peder Andersen Ude i Aaker sogn fordred en tønde Biug 2 Sld., og 3 tønder Haure á 4 mrk er 
tilsammen penge 5 Sld., :/: 
Hans Ollufsen i Persker sogn fordred for resten af en afkiøbt Hest penge 2 Sld., :/: 
Hans Ollufsen i Aaker sogn fordred for en tønde Haure, og 2 skepper Biug 6 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Gudbersens Enke i Persker sogn fordred for klæded ofver liged leie penge 3 mrk., som denne  
Enke begiær udlæg her af Sterfboet saa er hende udlagt it Thinfad er vegtig til penge 3 mrk., :/: 
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Lars Larsen i Rønne fordred efter regenskab penge 5 mrk., :/: 
Peder Andersen Ude i Aakier sogn fordred efter formælte skifteforretning som rester til ham af 
forde 25 gaard med sæded i bereigned som ham tilkom, og nu er forregifven penge 8 Sld., nok for 
it half aars tienesteløn som er en graae wadmels kioel for 6 mrk., it par skoe 3 mrk., en blaargarns 
skiorte 2 mrk. 8 skl., it par ull hosser 1 mrk., er tilsammen 11 Sld. 8 skl., :/: 
Thomas Larsen i Aakier sogn fordred arbiedsløn penge 2 mrk., :/: 
Esper Hansen i Svaniche fordred efter sin sedel penge 1 mrk. 8 skl., :/: 
Erik Nielsen fordred for en tønde Haure og 3 skepper Biug penge 10 mrk., :/: 
Johanne Andersdaatter fordred laante penge 5 mrk. 8 skl., :/: 
Imod denne S: Qvindes udfart, eller begrafvelsis bekostning blef Niels Eriksen Consenteret udlæg 
for 30 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt samtøket 3 Sld. 2 mrk., udlagt en fiering Kaabber kedel er 
vegtig til penge 4 Sld. 2 mrk., til overs 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med alt hvis herved Sterfboet falder at skrive 4 Sld. 2 mrk., udlagt af 
en flamsk agedynne med Per Hansen 3 mrk.,  af en forde kaabber kedel 4 mrk., 3 Faar á 3 mrk. 8 
skl., er 10 mrk. 8 skl., af it Thinfad 8 skl., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt af it Thinfad 1 mrk., it Faar 3 mrk. 8 skl., it 
Lam 1 mrk., en bagstoel 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt af en flamsk agedynne til Per 
teforretning tilkommer,Hansen udlagt sat for 6 mrk., til ofvers 3 mrk., en nye wefved agedynne for 
3 mrk., udlagt til Mons Ibsen:/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 212 Sld. 5 skl.,  
Foruden  den anførte bevilgning Niels Eriks sønner 13 Sld., efter deris S: Moders skifteforretning 
tilkommer. 
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 4 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Der foruden er dette Sterfboe til bæste. 
Dend halfve part af dend 25 Jord eiendoms gaard i Aakier sogn. Hvilken ike for nogen viss Summa 
nu kand anføris efter som de tilstæde værrende ved kommende formeente nu efter di udarfvinger 
her i Sterfboet skal arfve, bør ved mænd taxeres, som formelte, denne post af skifteforwalteren er 
til lov og ret henvist. Saa blef Niels Eriksen af skifteforwalteren tilspurdt, om hand viste meere her 
til Sterfboes middel at angifve, hvor til Niels Eriksen svarede nej, at hand ike viste meere end hvis 
kand være til bæste, af den arfvepart denne S: Qvinde efter sine S: forældre arfved haver, for 
hvilked S: Albert Hartwig haver wærged, om hvilken rest skifteforwalteren tilspurde Niels Eriksen, 
om hand viste hvad resten var, som ham hos  Albert Hartwig kunde restere paa berørte sin 
hustruis weigne der til Niels Eriksen svarede, at hand ike viste hvad resten var førend regenskab 
vorder giort, Albett Hartwig som nu var her paa skifted tilstæde foregaf at hand nu ike hafde 
noged regenskab med sig men til Niels Eriksen rigtig regenskab tilfore har ofver lefvered som 
Specialiter formølder hvad resten er, Og som de vedkommende leiutnant Jørgen Joensen, og 
Jørgen Hermansen ike nu her paa Sterfboet. Saa som de herom er advarred møtte. Saa kunde vi 
rettens betienter med denne forretning ej meere til endelighed slutte, men indtil videre 
sammenkomst dette Skifte opsat, hvor for dette saavit er slutted, og dette saa er tilganged og 
Passeret som foran findes indført. Testerer af Hans Jensen. H: Brugman. Niels N:E:S: 
Eriksen. 
Christian Povelsen. Peder Hansen. Mons Ibsen.     Anders A:P:U: Pedersen Ude. 
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Anno 1701 Den 6 Juny Møtte vi underskrefne Dette Sterfboes vedkommende de arfvinger. 
Forschrefne anfangende Schifte forretning, videre at tilendebringe hvor da den her udi forhen af S: 
Albert Hartwig omtalt Speciale regning blef fremlagt som widtløftig befindes under Albert 
Hartwigs egen haand med dato 11 February 1700: hvor udi først opskrifves en deel løsøre arf 
berørte denne S: Qvinde saa vel som Jordepenge af Baggegaarden og de derved tilhørrende 2de 

Worneder. Efter sine Sal. forældre arfvelig tilkommer, og der imod opskrifver Hartwig en stoer 
deehl  bekostning hand paa myndlingen Giertrud Clausdaatter for kost, og klæder skal have 
anvendt som hand aftræker, sluttende at hand ike skulle meere skyldig blive end penge 47 Sld. 2 
skl., efter derom samme regnings videre indhold som nu blef for samptlig arfvingerne oplæst, 
hvorimod samptlig arfvingerne paastaar, og formeener, at efter som denne S: Qvinde Giertrud 
Clausdaatter foruden hvis løsøre, og tilstaaende Gield, som skiftebrefved efter hendis S: forældre 
ganged, med der paa siden er gangske domme, Saa og anmælte S: Hartwigs regning udviser 
tilkommer til endelig rest af Baggegaarden 54 Sld. 3 mrk. 13 skl., af it i oftegaarden 28 Sld. 3 mrk. 8 
skl., Item af Tyskegaarden 37 Sld. 8 skl., er tilsammen penge 120 Sld. 3 mrk. 13 skl., som er 
staaende Capital, som formeenis om end skiønt mynlingen hafde skulle væred nødtrengende til at 
tære noged af løsøre, og tilstaaende Gield, endelig maate være bemælte mynling til behold. Saa 
enddog meged af S: Hartwigs opskrift i bemelte regning er at Disputere, saa vilde dog disse forde 
arfvinger først fordi at S: Hartwig ike nu self møtte, men fremsente sin skrifvelse, og sig derudi 
undskylder at være Occuperet, særdelis og at forekomme witløftig processer, som herom kunde 
foraarsagis. Slutte formælte Hartwigs regning herved i saa maader, at hvis anded af løsøre, og 
tilstaaende Gield, saa vel som hvis rente denne S: Qvinde af ald hendis arfvepart arfvelig 
tilkommer efter sine S: forældre, skulle Albert Hartwig beholde, for sin opskrefne omkostning, 
hand i berørte regning melder, og paa forestaaende Capital som er jordepenge, hvilke Hartwig til 
sig annammed haver, at gotgiøres de klæder som i samme regning mældes mynlingen kort før, og 
da hun kom i ægteskab med Niels Eriksen af Albert Hartwig bekommed, som er it røt wadmels 
skiørt for 7 mrk.,  7 allen bille felts lærred for  5 Sld. 1 mrk., en røed silke hufve for 2 Sld. 3 mrk. 3 
skl., en sort sarses kioel 8 Sld., it florets snørlif opdrager med bereedning 3 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  7 
alen sorte blommed bon 7 mrk., it røt sarses skiørt opdrager med bereedning 8 Sld. 1 mrk. 8 skl., 
Item syeløn for en sort sordses trøye 2 mrk., en half kiste med behør for 5 Sld., paa en sort hufve 
bekosted 1 Sld., beløbende til penge 38 Sld. 15 skl.,  Saa vel som og hvis Niels Eriksen af Albert 
Hartwigsen hand kom i ægteskab med denne S: Qvinde bekommed haver, som efter en Aparte 
regning under Hartwigs haand nu i dag fremsendt, datered den 6 juny 1701. andrager 19 Sld. 1 
mrk. 4 skl., tilsammen 57 Sld. 2 mrk. 3 skl., blifver saa til rest som wærgen Albert Hartwig dette 
Sterfboe svarer, og i alt betaler penge 63 Sld. 1 mrk. 10 skl., her foruden blifver samptlig S: Claus 
Hartwigs paa Baggegaardens arfvinger til bæste andeel af hvis som er Seqvestreret paa det skifte 
efter S: Borgmester Olluf Svendsen i Rønne, og af S: Claus Hartwigs anpart. Dette Sterfboe en 
fierdedeel at være berettiged til lige deeling imellem disse arfvinger efter loven naar deraf noged 
indkommer saa deelis forskrefne rest 63 Sld. 1 mrk. 1 skl., Imellem denne S: Qvindes samptlige 
arfvinger, hvor af Niels Eriksen til kommer den halfvepart som er penge 31 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Qvindes 3de søster, tilkommer hver 
søster deraf penge 10 Sld. 2 mrk. 4 1/3 skl., Den anden arfvepart angaaende som er dend 
halfvepart af forskrefne 25 gaard i Aakier sogn. hvor paa nu arfvingerne ike var begierende nogen 
anden taxering deraf den halfvepart. Item denne Q: Qvindes forhen taxerede i fare, eller 
gangklæder, saa vel som og den sidste udreignings beholdning, derom blef Niels Eriksen med 
denne S: Qvindes forde Søstremænd nemlig, 
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Dend eldste søster Ida Jørgen Hermansen paa Baggegaarden, 
Dend anden søstermand Lieutnant Jørgen Joensen i Clemmedsker sogn. 
Item den yngste Søstermand Christian Poulsen i Svaniche, nu foreened, og Accoereret. Saaleedis at 
Niels Eriksen skal beholde alt sit boe, og forde Gaard, saavit arfvingerne angaar ubeskaared fri. Og 
frank, naar hand efter deris indbyrdis foreening betaler til demmen forde arfvinger i alt, half 
trediesindstive Sld., udi reede penge, eller fornøyelige vare, som for arfvingerne vil bedage Niels 
Eriksen til nest kommende S. Mikelsdag, og naar saa Niels Eriksen forskrefne til arfvinger efter 
kommer, skal hand beholde ald forskrefne Gods, gaard, og løsøre, sampt Ifareklæder fri og 
ubeskaaren for sig, og sine arfvinger uanked i Allemaader, I det øfrige, efter som Creditorerne vil 
betro Niels Eriksen hvis de som før ermælt hos hammen haver at fordre, undtagen hvis til de 
formælte Prætensioner er giort udlæg for, som Niels Eriksen med kand Accordere, saa naar Niels 
Eriksen Gielden betaler er det øfrige ham tilhørende for sig, og sine arfvinger, naar hans børn sin 
arfvepart efter deris S: Moders skiftebref, og forhen indførte regning blifver fornøyet, og betalt, og 
tilkommer en hver, af forde 3 søstermænd af bemælte 50 Sld. Penge 16 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl., 
som er foruden hvis Albret Hartwig som før ermælt tilsvare, saa og her fouden den anpart som 
forhen mældis af hvis som paa S: Borgermester Olluf Svendsens skifte er Seqvestreret, hvilked at 
saa ubrødelig skal holdis, og efterkommis, og som forskrefved staar er tilganged, og Passeret, des 
til vidnisbiurd, under samptlig vore hender, og Signeter. Actum Ut Supra.  Hans Jensen  
H: Brugman. Niels N:E:S: Eriksen. Jørgen Bohn Hermansen. 
Jørgen Joensen Klow. Christian Povelsen. Olluf Nielsen Egen hand. 
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Anna 1701. Den 10 Juny, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Schifte og Deehling efter Salig Peder Simonsen, som boede og døde foruden ægteskab paa dend 
30  Jordeyendoms gaard, hvor hand var til hiem hos sin broder Jacob Simonsen som er beboendis 
paa forberørte Jord Eiendoms gaard  beliggende i Boehlsker sogn.  Og det Imellem denne Sahl: 
Carls fuld, og halfsødskinde, som er en fuld broder  
som var S: Hans Simonsen som boede, og døde i Poulsker sogn, efter ham igien lefver 2 døttre, 
Dend eldste daatter er Boehl Hansdaatter som bemælte Jacob Simonsen er wærge for. 
Den anden daatter er Giertrud Hansdaatter for hende er faderbroderen Lodwig Simonsen i 
Poulsker sogn wærge. 
Saa og 4 flud søstre til denne bemælte S: Carl, hvoraf. 
Dend eldste søster er Karen Simonsdaatter en enke for hende er Hendis halfbroder berørte Jacob 
Simonsen laugwærge. 
Den anden fuldsøster er Birgitte Simonsdaatter, endnu uden ægteskab for hende er hendes 
halfbroder Ødber Simonsen i Aakier sogn wærge. 
Den 3 denne Sal: Carls fuldsøster er Margreta Simonsdaatter og uden ægteskab for hende er 
hendis halfbroder forde Lodwig Simomsen wærge. 
Den yngste fuldsøster er Elisabeth Simonsdaatter i ægteskab med Markus Pedersen i Poulsker 
sogn. 
Saa og denne S: Carls 3de halfbrødre som er  
Den eldste halfbroder er Ødber Simonsen i Aakier sogn. 
Den anden halfbroder er Lodwig Simonsen i Poulsker sogn. 
Og den yngste halfbroder er Jacob Simonsen i Boelsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Amptmand Waldemar 
Reets ved sin fuldmægtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa 
samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans Laursen og Jens Hansen  paa lille Cannike 
gaarden begge i Boelskier sogn. Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En mørk brun blised gilled Hest for 10 Sld. En soeded gilled foele for 10 Sld., en brun blised Hoppe 
for 10 Sld., 
Qveg. 
En gl. blaked Koe 4 Sld., en gl. røe braaged Koe 4 Sld.,  
2 tønder parked Rugmeel i 2 straabonds tønder sat med tønden for hver 3 Sld er 6 Sld., en tønde 
som er mindre med Rygmeel udi er sat for 10 mrk., en mæssing kedel paa en span stoer med jern 
greve udi for 6 mrk.,  
Træware.  
Ege kiste med laas og hengsler for 2 Sld., en gl. fyre kiste uden laas med en haspe for 1 mrk., it gl. 
fyre bord med skoffe under for 3 mrk., en gl. harer med træ tinner 12 skl., it gl. aar med en forslit 
aar bihl paa for 8 skl.,  
Sæden som denne S: Carl har saaed her paa grunden er en stoer skeppe rug som er saaed i møg, er 
af wurderings mændene nu sat for afgrøder for penge 6 mrk., 1 1/5 tønde Biug som og er saaed 
her paa bemelte grund, er sat for penge 6 Sld., 4½ tønde Haure som og paa berørte gaards grund 
er saaed, er nu taxered for tønde landet 4 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en stoer skp: Erter som og er saaed 
paa forde gaards grund er sat for penge 1 Sld. 1 mrk.,  
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Lodwig Simonsen beviste med Markus Pedersen i Poulsker sogn, og Jacob Eriksen i Boelsker sogn, 
og fleere at denne S: Carl Peder Simonsen foræret Lodwig Simonsens søn, Lars Lodwigsen, en ride 
sadel med stiebøyle, og sadel jord, som denne S: Carl hafde at bruge i sin lefvende lif saa vel som 
og en gl. sort fifskaftes kioel, item haver denne S: Carl foræred Lars Pedersen en flintebøsse, som 
og nu blef afbevist med Jacob Eriksen og Jacob Simonsen, saa og Birgite Simonsdaatter denne S: 
Carls søster, hvis videre Ifareklæder som denne S: Carl haver eiet, som vare ganske ringe, beretted 
arfvingerne at være bortgiven til fattig folk, til almisse, fanbtis 2 Sølf skeer, hvor paa staar teigned 
W.I.S.T.P.D. 1682. hvilke 2de skeer, efter som ingen af denne S: Carls arfvinger viste anderleedis at 
foregifve, end at disse 2de skeer, denne S: Carl self tilhørde, er de der for efter deris fulde werdt, 
taxered støked for 10 mrk., er 5 Sld., Item findes en liden tyr Sølfskee, hvor paa er teigned Christen 
Thomasen 1649. som hafver lige beskaffenhed, som med 2de forde Sølfskeer, og der for er sat for 
sin fulde verdie for 6 mrk., Jacob Simonsen angaf at Jens Nielsen i Poulsker sogn, som boer paa den 
29 gaard er til denne S: Carl skyldig laante penge, som hans self vedgik og rester penge 12 Sld., 
Item angafvis at Knud Jensen i Dyngerne i Poulsker sogn, er til denne S: Carl skyldig for 2 tønder 
Biug, som ansættis efter nu land kiøbed for tønden 7 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., Lodwig Simonsen i 
Poulsker sogn, vedgik nu her paa Sterfboet til denne S: Carl Peder Simonsen at være skyldig laante 
penge 20 Sld.,  Jacob Simonsen angaf at der fanttis efter denne S: Carl reede penge tilsammen 20 
Sld., og er deraf betalt til Sogne deignen 3 Sld., er saa som dette Sterfboe til bæste anføris penge 
17 Sld., nok fantis heel Rd., som til S: Peder Simonsen er blefven i pandtsat af Jørgen Jensen i 
Poulsker sogn, for 4 mrk. 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes anførte middel til penges  
penge 124 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte samptlige denne S: Carls sødskende, og arfvinger, om de viste meere 
til det boes middel at angive, hvor til de svarede, at de ike viste meere til boeds middel at angive, 
hvor fore saa registeringen herved sluttes, efter som efter blef paaraabt, om nogen af arfvingerne 
viste mere, som denne S: Carl Peder Simonsen tilhørde, da ingen af arfvingerne videre hafde at 
angifve, end foran findes indført.  
Saa blef da angifven efterskrefne  Giels og Prætensioner, og er der til giort udlæg, som her efter 
følger. 
Mads Larsen i Nexøe fordred efter sin seddel for forstærkning til denne S: Carls begrafvelse, 
opdrager til penge 12 Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt dend taxeredde Rug for 6 mrk., det taxered Biug 
for 6 Sld., 4½ tønde Haure sæd for 4 Sld. 2 mrk., it fyre bord med skoffe 3 mrk., en harre med træ 
tinner 12 skl., :/: til ofvers 2 skl., :/: 
Jørgen Ibsen i Nexøe fordred som er jorstragt til denne S: Carls begravelse, opdragende til penge 2 
Sld. 12 skl., der for er udlagt en stoer skeppe Ertesæd for 5 mrk., af en blaked Koe 3 mrk. 12 skl.,  
Jacob Simonsen fordred af forde 4½ tøndeland Haurejord leje som rester, tøndeland 1 mrk. 4 skl., 
er 5 mrk. 10 skl., for lys betalt 1 mrk. 8 skl., for hovedgrefverne arbieds løn som kom til denne S: 
Carls ligkiste, penge 5 mrk., nok blef Jacob Simonsen bevilged for sin egen, og hans hustru, og 
tivendis umage, reiser, og besvær. Ved begrafvelsen 4 Sld., for 2 pattegrise á 4 skl er 8 skl., for en 
ottingstrød fisk 1 mrk. 4 skl., smør for 3 mrk., baggebrænde 1 mrk. 8 skl., nok for en half tønde Øll 
penge 5 mrk. 8 skl., er tilsammen 9 Sld. 3 mrk. 14 skl., udlagt en mørk brun blised Hest for 10 Sld., 
til overs 2 skl., :/: 
Forskrefne Jens Nielsen paa 29 gaard i Poulsker sogn fordrer som vedgikes penge 5 mrk., udlagt at 
afkortis paa hvis hand er skyldig, som før ermælt disse 5 mrk., :/: 
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Jacob Simonsen fordred for ligkisten arbiedsløn 4 mrk., og for at lade grafve til denne S: Carls lig, 
som Jacob Cam i Poulskier sogn fordrer 1 mrk. 4 skl., er 5 mrk. 4 skl., udlagt, af en blaked Koe at 
hafve 5 mrk. 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 3 Sld., udlagt en sølfskee, eller der for penge 10 mrk., 
penge 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt med slet papir 5 Sld., udlagt en Sølfskee, eller derfor penge 10 
mrk., en liden tønde Rug meehl for 10 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt penge 3 mrk., :/: 
Sogne Deignen Mogens Madsen i Poulskier sogn fordred som vedgikes penge 6 mrk., udlagt af en 
blaked Koe at havis 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt penge 4 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 38 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 85 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Som deelis imellem forskrefne denne S: Carls Peder Simonsens fuld og halfsødskende, er derag 
fuld broderen S: Hans Simonsens anpart 19 Sld. 4 4/9 skl., der af til hver af den S: mands 2 døttre, 
beriegned helften som er 9 Sld. 2 mrk. 2 2/9 skl.,  
Og tilkommer hver af de 4 denne S: Carls fuldsødskende, nemlig søster penge 9 Sld. 2 mrk. 2. 2/9 
skl., og hver af de 3de denne S: Carls halfbrødre, som arfver en søsterlaad som er penge 9 Sld. 2 
mrk. 2 2/9 skl., 
Saa er da for S: Hans Simonsens eldste daatter Boehl Hansdaatter, som Jacob Simonsen er wærge 
for hendis anpart 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt af de reede penge at have 6 Sld. 2 mrk. 2 skl., en tønde 
Rugmeehl for 3 Sld., :/: 
Dend yngste S: Hans Simonsens eldste daatter Giertrud Hansdaatter, som Lodwig Simonsen er 
wærge for, tilkommer paa sin anpart penge 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., derfor  udlagt, af hvis wærge 
Lodwig Simonsen her til boet er skyldig at havis 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., :/: 
Dend eldste denne S: Carls fulde søster er Karne Simonsdaatter er Enke som Jacob Simonsen er 
laugwærge for tilkommer paa sin anpart 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., hvor for er udlagt, af hvis Jens Nielsen 
paa 29 gaard i Poulskier sogn her til boet er skyldig, at hafvis penge 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., :/: 
Dend anden søster Birgite Simonsdaatter, som Ødber Simonsen er wærge for tilkommer 9 Sld. 2 
mrk. 2 skl., derfor er udlagt, en mæssing kedel paa en span stoer med Jern Græfve udi for 6 mrk., 
hos Knud Jensen i Dyngerne at fordrer 14 mrk., reede penge 4 Sld. 2 mrk., hos Jacob Simonsen 2 
skl., :/: 
Den trei denne S: Carls fuldsøster Margreta Simonsdaatter som Lodwig Simonsen er wærge for 
tilkommer 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er udlagt, en kiste med laas, og hengsler for 2 Sld., en soed 
gilled Foele er sat for 10 Sld., til overs 9 mrk. 14 skl., :/: 
Dend yngste fuldsøster er Elsebeth Simonsdaatter i ægteskab med Markus Pedersen i Poulskier 
sogn tilkommer 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er udlagt en røe braaged Koe for 4 Sld,, af de reede 
penge 3 Sld. 3 mrk. 14 skl., hos Margreta Simonsdaatters laad af en soeded Foele 7 mrk. 4 skl., :/: 
Halfbroderen Ødber Simonsen tilkommer 9 Sld.2 mrk. 2 skl., hvor for er udlagt, en brun blised 
Hoppe for 10 Sld., til overs 1 mrk. 14 skl., :/: 
Halfbroderen Lodwig Simonsen tilkommer 9 Sld.2 mrk. 2 skl., hvor for er udlagt en liden tyt 
Sølfskee for 6 mrk., af hvis hand her til boet er skyldig, er her til udlagt, 8 Sld. 2 skl., :/: 
Halfbroderen Jacob Simonsen for sin anpart 9 Sld.2 mrk. 2 skl., er udlagt en tønde paked Rugmeehl 
3 Sld., hos Lodwig Simonsen 9 mrk. 12 skl., hos Jens Nielsen i Poulsker sogn 4 mrk. 14 skl., af en 
blaked Koe 1 mrk., en fyre kiste med hasper 1 mrk., it aar med bihl 8 skl., en heel rixd., i pandt fra 
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Jørgen Jensen for penge 4 mrk. 8 skl., hos Margreta Simonsdaatters laad 2 mrk. 10 skl., hos Ødber 
Simonsens udlæg 1 mrk. 14 skl., :/: 
Hvad angaar Karne Simonsdaatters anpart saa er hende tilladt, at hun det self opbærer, efter som 
hun dertil trænger. Og paa laugwærgen der ved at være unden ansvær. Efter skifteforwalterens 
anfordring hafde forskrefne vedkommende, ike meere at angifve, endten Goeds eller Gield, en 
forskrefvet staar, hvor ved saa dette skifte er slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passeret, som 
foran findes indført. Testerer.Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Amptmands weigne   Hans Jensen. 
Henrik Brugman. Ødber Ø:S:S: Simonsen. Lodwig L:S:S: Simonsen. Jacob J:S:S: 
Simonsen. Hans Larsen. Jens Hansen.  Markus M:P: Pedersen. 
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Anna 1701. Den 14 Juny, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Salig Hans Knudsen, fordum Lieutnant udi Nørre Herrit, som boede og 
døde paa dend 11 Jordeyendoms gaard beliggende i Clemmedsker sogn.  Og det Imellem denne 
Sahl: Mands efter lefvende hustru  Elsebeth  Pedersdaatter for hende blef efter hendis begiering, 
till laugwerge anordnet, Hans Svendsen  boende  Wester i Rydskier Sogn.  Som er Enkens 
Systermand. Paa  eene side, og som denne Sahl: Mand ingen lifs arfvinger sig hafver efterlat, og er 
barnføed her paa landet i Rydskier sogn, af  Skanneske forældre; Saa ey nu vis efterretning hafves, 
hvem hammen skall arfve. 
 
Saa blef paa rettens wegne  af Skifteforwalteren nu beordret, Peder Hansen boende paa Tynne 
kulle i Clemmedskier sogn, Paa deris wegne som arfven tilkommer at verre ofverværrende, og 
tilsee saalenge dette skifte forhandles, at ej noget af dette Sterfboes midler fordølgis, og hvis 
videre kand forfalde at besvare, saavidt ret er; 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Lauris 
Hansen boende paa Biørnegaarden, og Hans Mortensen  begge i Clemmedskier sogn. Hvor da er 
forefunden og Passerit som her efter følgende. 
 
Heste og Hopper. 
En ung røe bliset Hest er sat for 8 Sld., endnu en eldre røe bliset Hest for 7 Sld., en gl. sort blaket 
Hest for 1 Sld. 2 mrk., en ung sort fior gl. gillet Hestfolle for 3 Sld. 2 mrk., en røe bliset Hoppe for 5 
Sld. 2 mrk., med it brun bliset spæt Horsføll for 4 Sld., en gl. brun Hoppe wurderit, med it brunt 
spæt Horsføll, en røe braaget og hielmet Hoppe for 5 Sld., en ung røe bliset fior gl. Hors Øeg for 2 
Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort røgget Koe for 5 Sld., en røe bleget røgget Koe for 5 Sld., en sort skioldet og grimmet Koe 
for 5 Sld. 1 mrk., en røe hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe grimmet Koe er sat for 4 Sld., en brun 
Koe for 4 Sld., en ung røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort brun ung Koe for 4 Sld. 2 mrk., en liden røe 
hielmet ung Koe med en sort plæt paa munden for 4 Sld., en røe Koe brun om munden er taxeret 
for 5 Sld., 2 item en røe skioldet Qvie er taxeret for 4 Mrk., denne fornefne koe og Qvie, hafver 
denne Sahl: mand Hans Knudsen før sin død forærit Karne Anders Thommasens som i mange aar 
haver tiendt her i boet hos denne Sahl: mand, at hun skall hafve nyde og beholde till en anmidelse, 
og till en Descretion for sin lange tieneste og opwartning, som hun her i boet, og i særdeelished 
ved denne Sahl: Mands langwarige svaghed forrettet hafver. Hvilket og denne Salige Mand Enke 
med sin langwærge nu vare gestendige, og samtøket Karne Anders Tommesens saaleedes at 
beholde, og at saa som forskrefvet staar er Passeret, en sort hielmet stud for 8 Sld. 2 mrk. en røe 
bleeg hielmet kraagrøgget stud for 6 Sld. 2 mrk., en hvid bleg beltet Tyr for 4 Sld., it blak røgget 
studnød for 3 Sld., it sort hielmet studnød for 2 Sld. 1 mrk., it sort studnød for 2 Sld., it sort 
Qvienød for 2 Sld., it sort hielmet Qvienød for 1 Sld. 3 mrk., it sort Qvienød hvid paa manken for 1 
Sld. 3 mrk., it røe røgget Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., en sort Qviekalf for 2 mrk., en sort grimmet 
Qviekalf for 2 mrk., en røe braaget Qviekalf for 2 mrk., en liden hvid Qviekalf for 4 mrk.,  
Giæs. 3 gl. Giæs á 1 mrk er 3 mrk., 11 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk. 12 skl.,  
Faar og Lam. 11 gl. Faar á 3 mrk er 8 Sld. 7 mrk., 11 spæde Lam á 1 mrk er 2 Sld 3 mrk.,  
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Svin. En hvid ung galt for 2 mrk. 8 skl., en hvid Soe for 2 mrk., nogen hvid Soe for 2 mrk., 4 hvide 
grise á 1 mrk er 4 mrk.,  
Kaabber. 
En kaabber kedel paa 3 fieringer stoer som er lappet er wægtig till penge 6 Sld., en gl. kaabber 
kedel med lapper paa en kitte stoer for 2 mrk. 8 skl.,  
I Herberghuuset i Øster seng. En blaae rannet bolster ofverdynne med lapper paa for 1 Sld. 2 mrk., 
en hvid ullen underdynne for 1 Sld., 2 hofvet puder med lin vor paa støket 2 mrk er 4 mrk., it 
blaargarns lagen for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., it dragsøms sengklæde for 1 Sld. 2 
mrk., I Wester seng. It gl. dantir waar med fir udi og hvide lapper paa for 1 Sld. 1 mrk., en sort 
rannet ullen lappet underdynne for 3 mrk., en linnen hofvet dynne for 2 mrk., en ranned pude som 
er hvid paa dend anden side uden lin vor for 12 skl., en hvid ullen pude uden lin vor for 1 mrk. 8 
skl., en ullen pude med it gl. lin vor paa for 1 mrk. 8 skl., it gl. langt bord blad for 8 skl.,  
I Østre lenge i drenge huuset i en seng. En Graae ullen ofverdynne for 1 Sld. 1 mrk., en gl. rannet 
ullen underdynne for 2 mrk., en ullen hofvet dynne for 1 mrk., en ullen pude uden lin vor for 10 
skl., it blaargarns lagen for 1 mrk., I Øster ende i stuelengen i Pigens seng. 2 ullene sengedynner 
støket sat for 3 mrk., er 6 mrk.,  
Bencheklæder i Stuen. 
En nye wefvet benkedynne 3 allen lang for 1 Sld. 1 mrk., en lesnet benkedynne 3 allen lang med it 
lappet under vor for 1 Sld. 2 mrk., en læsnet agedynne for 3 mrk., it fyrre bord med gl. lugt foed er 
sat for 1 Sld. 1 mrk., it gl. fyrre bord med oben foed for 1 mrk. 12 skl., en gl. træbake bagstoel med 
halmbon for 8 skl.,  
Boeschabs ware. 
En arbiedsvogn med stier, hammel, halseeler og jern nagle for 2 Sld. 2 mrk., en gl. arbiedswogn 
med 3 hiul er sat for 1 mrk. 8 skl., en skovsleede med 2 jern vidier for 8 skl., 2 harre med trætinner 
for 8 skl., en ploug med jern hiul bøsseløbere og ringe sampt it stude aag med jern tiste for 1 Sld., 
2 bræke hamle af træ med gl. seler og it stude dræt med it reeb udi for 12 skl., en haand qvern 
med huus og jern seil for 1 Sld. 1 mrk.,  
Paa Krobhuus tillet. 
En straabonds tønde for 4 skl., 2 gl. tønder á 2 skl er 4 skl., 2 gl. halftønder á 2 skl er 4 skl., en 
fiering og en brendeviins bempel á 2 skl er 4 skl., en raae huud som nylig er af flaad af en ung stud 
er sat for penge 1 Sld.,  
I Steerhuuset. 
It gl. ølkar paa en tønde for 1 mrk., en gl. smal half tønde for 4 skl., en gl. ballig for 2 skl., en saae 
for 2 skl.,  
I Spis Cammerit. 
4 tomme tønder som har verret meell udi á 4 skl er 8 skl., en gl. halftønde for 3 skl., it deignetrug 
med stoll for 1 mrk., en kierne for 6 skl., 5 finne sy bøtter og punnebøtter á 3 skl er 15 skl.,  
I Krobhuuset. 
2 gl. tønder á 3 skl er 6 skl., 2 gl. korn seyser med bom og ringe støket 12 skl er 1 mrk. 8 skl., it gl. 
aar med jern bille paa for 4 skl., en gl. brøden øpse for 8 skl., en tornskiære for 4 skl., en gl. jern 
gryde kraag for 8 skl., en jern tyfve for 6 skl., it gl. tørf jern for 4 skl., en gl. lyngrifve for 2 skl.,  
Belangende hvis som denne fornefne 11 gaard udi indeværrende aar er saaed. 
Da blef derom af skifteforwalteren efter forsked, hvor saa Enken med sin laugwærge, saa vel som 
tienestefliken som tienner nu her i boet angaf   og berettet, at her till berørte gaard dette aar 
1701. er saaed 14 tønder Rug 5 tønder Biug og 12 tønder Haure. 
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Saa blef sæden af wurderings mændene nu efter seet, og som ike nu kand sees og eragtis, hvad 
afgrøde formælte strøe korn will skylde. Saa efter ofverslag paa Sterfboet om denne anmælte 11 
gaards afgift, af landgilde, tiende og alt hvis som ydes bør, blef sluttet paa Sterfboet, at saa vel 
som strøe kornet som før ermælt, som og Engen og hvis afgrøde som strøe kornet i frembeden 
skall kunde skylde, skall Enken tilsammen beholde, hvilket og Enken med sin laugwærge, nu 
samtøket og imodtog og der med var tilfreds. Og saa lofvet Enken med sin laugwærge, der imod at 
vill svare og betale alt hvis som for gaarden udi dette aar skall og bør ydis. Saa at ej derved nogen 
af de ved kommende skall lide skade. Dette tilsiuns wærgen Peder Hansen for billigt eragtet helst 
som af sæden ey kunde noget komme, som dette Sterfboe till beste kunde anføris efter  som ey 
kand vides hvad afgrøde strøekornet i fremtiden vill for skylde.  
Videre blef angifven og fremlagt en haandskrift og pandtebref, udgifven af Knud Mikelsen boende i 
Sandwig, dateret dend 6 aprilly 1695 og inden hammerhuusis birketing læst mandagen dend 6 
may 1695. hvor udi er forsikred udi én deel sædiskord og eng med en skoufpart, i bemelte 
Sandwig beliggende, efter berørte pandtebrefs indhold og efter dend paa samme bref, giorde 
opskrift dend 15 Marty 1701. rester paa forberørte pandtebref i alt penge 40 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes anførte løsøre middel og tilstaaende Gield i alt till 
penge 201 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Hernest blef angifven saa mange af denne Salige Mands Ifareklæder som nu forefandtis som er 
efter skrefne nemlig. En sort fifskaftis wadmels kiol for 6 mrk., 2 sorte klædis bopser under foered 
med gl. dynne vaar for 3 mrk., en røed wadmels foer skiorte foruden knapper eftersom de er bort 
staalen og nu hegter udi er for 3 mrk.,  
Dend beordrede tilsiuns wærge Peder Hansen tilspurde Enken med sin laug wærge, om dend 
Salige Mand Hans Knudsen, ike hafde efter sin død flere Ifareklæder, end foran findes indført, hvor 
till Enken med sin laugwærge svarede, at efter som denne Salige mand var en ældgammell mand, 
og i lang tid ike brugte nogen af sine klæder, men mest laae ved sengen, saa hafde hand ike nylig 
sig nogen ifareklæder ladet bekaaste, og hvis videre gl. ifareklæder hand hafver haft, hafver hand 
self for sin død bortgifven till almisse, og Niels Mogensen som hafver grafvet till denne Salige 
mands liig, bekom derfor it par sortte wadmels bopser Summa andrager forskrefne ifareklæder till 
penge 3 Sld., som denne Salige mands arfvinger tilkommer, og her imod beholder Enken sine egne 
Ifareklæder, hvilke efter som hun er Ældgammell hustru var hendis klæder og saa ringe af werdi. 
Skifteforwalteren tilspurdte Enken med sin laugwærge saa vel som tilsiuns wærgen Peder Hansen, 
om de vidste meere at angifve, være sig af løsøre, eller tilstaaende Gield, som dette Sterfboe 
kunde være till hørrende. Der till de samptlige svarede, at de ike viste meere at angifve, end 
angifvet er og forskrefvet staar, derved saa denne registering sluttes. Saavidt det rørrende Gods 
angaar; 
Men hvad denne 11te gaard i Clemmedskier sogn belangende, da er nu her paa skiftet, derom 
fremlagt it Pandtebref till denne Salige Mands Hans Knudsen udgifvet af Peder Frendesen daterit 
dend 12 Marty 1652. hvor af befindes Salig Hans Knudsen af Peder Frendesen hafver denne 11te 
gaard til underpandt for penge 250 Sld., efter derom berørte pandtebrefs videre formælding som 
inden Nørre Herritsting dend 26 Marty, berørte aar 1652. af bemelte 2de mand er bekræftet og 
vedstaaet, som opskriften af berørte pandtebref formelder, og dette paa 16 aars tid fra Midtfaste 
fornefne aar 1652. at regne; Her om formente Enken med sin laugwærge, saa vel som tilsiuns 
wærgen Peder Hansen, at efter som dette Pandtebref her till hafver verret uanket og upaatalt i saa 
mange forløben aar, at denne 11 gaard bør at følge, denne nu efterlefvende Salig Hans Knudsens 
Enke, og denne Salige mands arfvinger till eyendom; 
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Hvor om nu paa skiftet blef afhandlet og sluttet partterne imellem saaleedes, at efter som ike nu 
formennis nogen paa berørte 11 gaard at anbringe nogen Prætensioner eller der paa noget anker, 
saa epterdi denne Salige Mand Hans Knudsen denne 11 gaard hafver siden hand dend pandtet, 
biugt og forbedret, Saa deelis berørte anførte 250 Sld., Arfvingerne imellem, som bør Enken som 
nu efterlefver Salig Hans Knudsen Elsebeth Pedersdaatter at hafve dend halfvepart af 
pandtepengene som er 125 Sld., Dend anden halfvepart lige Summa 125 Sld., Seqvesbreris till hvis 
arfvinger der till efter arfver linien og efter loven er berettiget, der foruden tilkommer og 
forskrefne berettiget arfvinger at nyde saa frempt ike forberørte arfvinger denne 11 gaard till 
Eyendom maatte følge dend forbedring paa Gaarden hafver bekaasted som efter anmelte 
pandtebrefs indhold, mældes, betalis, bør, men saafrempt disse anmelte arfvinger, gaarden till 
Eyendom følger, er dend forbedring ike anderleedes at reigne  end om den 11 gaard ved 
Samfrenders sætning blifver taxered, at taxten da ofvergaar berørte pandtepengis Summa, at saa 
én hver sin andeel efter sætningen tilreignis hvilket saavidt fornefne 11 gaard ved kommer, derved 
efter som forskrefvet staar, her paa skiftet er forhandlet og sluttet; 
Saa blef angifven efterskrefne Bort Skyldige Gield og Prætensioner, og er vedgaaet af Enken med 
sin laugwærge, saa og tilsiuns wærgen Peder Hansen, og er der till giort udleeg som her efter 
følger nemlig. 
Sig: Albert Hartwig som denne 11 gaards landgilde for at verre samlemand i Clemmedskier sogn, er 
Assigneret, fordrer som rester for Aa. 1700. af denne gaards landgilde, maar smør, korn og Qveg 
tiende er ydt med ægtepenge rester penge 14 Sld. 2 mrk. 11 skl., Enken med sin laugwærge og 
Enkens søn Powell Aristsen i Kantedam i Westermarie sogn, sampt Niels Mogensen i Clemmedskier 
sogn, foregaf, at denne Sahl: Mand Hans Knudsen beretted for demmen, som skeede strax efter 
nest afvigte hellig 3 Kongersdag, at hand hafde afbetalt sin Jordebogs restants for Anno 1700. med 
it par stude, og som studerne vare bedre, gaf Albert Hartwig  Hans Knudsen 4 Sld., penge tilbage 
igien. 
Her till svarede Albert Hartwig at hand hafde bekommet berørte stude for Anno 1699. reatands af 
landgielde den, som af hans udgifne Qvitering, dateret dend 14 November 1699. paa 1698 
restants videre kand formeenis. Efter saadan Enkens med sin laugwærgis Protestationer, saa og i 
henseende, at ike af de Qviteringer Hartwig denne Salig Mand har meddeelt, kand sees, 
restansernis afclarrings dette sammenheng, vides ike at skilne partterne imellem, og at indfinde 
dend rette sandhed, hvis aarsage Seqvestrelig udleggis hvis till denne restants af efter skrefne, 
som Enken beholder, indtill det ved endelig Dom indtales og beviises. Og er der saaleedes udlagt, 
udi dend handskrift af Knud Mikelsen udi Sandwig her till Sterfboet har udgifvet at hafvis disse 14 
Sld. 2 mrk. 11 skl.,Saafrempt det som før ermelt ved retten windes; 
Sognepræsten som hæderlig og Wellærde mand Hr: Olluf Jensen Aalborg er af denne Sahl: Mand 
Hans Knudsen før sin død, efter Accordering for dend hæderlig mands umage, med ofte giorde 
reyser og opwartning i Hans Knuds svaghed, saa  og for liig Prædiken bevilget, som nu og af Enken 
med sin laugwærge blef samtøket udlæg her af boet for penge 15 Sld., udlagt en sort fior gl. ung 
gillet Hest foele for 3 Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 5 Sld., en røe bleget røgget Koe for 5 Sld., 
it røe røggert Qvigenød er taxeret for 6 mrk., :/: 
Sognedeignen Peder Jacobsen Weir, blef af de vedkommende og Enken med sin laugwærge for sin 
umage ved liig begiengelsen bevilget penge 2 Sld. 1 mrk., udlagt it sort hielmet studnød er sat for 2 
Sld. 1 mrk., :/: 
Kirkewærgen Peder Hansen fordrer klokeringens penge som blef sted penge 2 mrk., udlagt it sort 
studnød er sat for 2 Sld., og er her af till ofvers 6 mrk., :/: 
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Capitain Hans Kofod Hansen af Nylaurskier sogn fordret som denne Salige mand Hans Knudsen var 
tilordnet at wærge for bemelte Hans Kofoeds hustru Karen, paa skiftet efter hendis fader Salig 
Christen Pedersen, og paa hendis tilfaldene arf Capitain Kofod nu angaf at restere hofvet Summa 
20 Sld. 3 mrk. 14 skl., deraf fordrer bemelte Capitain Kofod rentte i to og tuve aar opdrager 22 Sld. 
3 mrk. 12 skl., er tilsammen 43 Sld. 3 mrk. 10 skl., Enken her til svarede og beretted, at hendis 
Sahl: Mand indtet hafver her i boet indført, af bemelte sin myndlings tilfaldende arf og udlagte 
gods, som hendis Salig mand for hende hafver berettet, og derfor meente at hun ej der till bør 
svare, og angaf at det ej var forderet paa det skifte efter Salig Hans Knuds for hende hafvende 
hustru, Capitain Kofod tilspurde Enken om hun ike hørde, at hendis Salige mand Hans Knudsen self 
sagde, at Capitain ike hafde bekommet berørte hofvet Summa ey heller rentten, og at Hans 
Knudsen sagde at hand der till skulle svare, Enken svarede, at hun ike var af forberørte noget bevis 
Capitain Koefod formodet at skifteforwalteren stæder udleg till forberørte hans fordring som hans 
hustru tilkommer, Efter denne beskaffenhed og lovens indhold efter som hermed ike tilfore er af 
clarrit, i særdeelished efter di Capitain Kofod har haft berørte Karne Sahl: Christen Pedersdaatter 
til sin hustru ofver 20 aar og dermed mand som till hende ey noget er beslytet, dog er til forordnet 
at wærge for hende som berettes ike noget af hendis fæderne arfve hos sig har haft eller 
annammet, men hos hendis moder i Sterfboet forblefven, Saa understoed skifteforwalteren sig ike 
her till noget imod arfvingernis Protestationer at udlegge, helst som loven klarlig melder udi 3 
bogs. 17 Capitel. Hvorleedis med arfvis oppebørsel og med wærgerne at giøre afreigning skal 
forholdes, og ike at bør saa lang tid efterstaae; Hvis aarsage denne Capitain Kofod giørende 
Prætention er her fra skiftet henvist till lov og ret;:/: 
Mogens Clausen af Sandwig fordred som denne Salige Mand hafver verret skyldige blefven till 
hans fader Sal: Claus Hansen, og der paa fremlagde tvende skiftebrefve, dette første oprettet efter 
bemelte Claus Hansen i Nøker sogn dateret dend 28 November 1699. det andet oprettet efter 
bemelte Claus Hansens hustru dateret dend 24 february 1699 og hendis omfordringens Summa 
Mentionerit i det skiftebref som melt er efter Salig Claus Hansen opdragende till penge 6 Sld. 2 
mrk. 8 skl., till denne fordring understoed skifteforwalteren sig at stæde udlæg, efter som gielden 
benegtes og dordi at samme fordring i fornefne tvende tider af daverrende skifteforwalter, er 
henvist at søges ved lov og ret. Som ey her till er søgt, suuntes ey rettere end ver ved samme 
Remittationer og nu forblifver::/: 
Laurids Hansen Smed boende i Clemmedskier sogn fordred arbiedsløn som vedgikes penge 3 Sld. 4 
skl. Udlagt i stuen en nye wefved benkedynne 3 allen lang for 1 Sld. 1 mrk., en raae stude huud 
som nylig er afflaaed for 4 mrk., it fyrre bord med obenfoed i stuen for 1 mrk. 12 skl., en liden hvid 
Qvie kalf for 1 mrk., en gl. brøden øpse for 8 skl., :/: 
Jens Mounsen i Rosendale i Rydskier sogn fordrer som vedgikes penge 4 Sld. 3 mrk., udlagt en røe 
hielmet Koe er sat for 4 Sld. 2 mrk., it gl. Ølkar paa en tønde for 1 mrk., :/: 
Hans Smid dend ældre i Hasle fordrer arbiedsløn som vedgikes penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. 
arbiedswogn med 3 hiul er sat for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Laurids Jensen paa Myregaarden i Olsker fordred for it par wognster 2 mrk., udlagt en røe braaget 
Qvigekalf for 2 mrk., :/: 
Peder Aristsen i Olskier sogn fordred for en tønde Rug Meell og en tønde Haufre som vedgikes 
penge 6 Sld., udlagt en røe bliset Hoppe med it brun bliset spæt Horsføll er sat for 5 Sld. 2 mrk., en 
sort grimmet Qviekalf for 2 mrk., :/: 
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Kirstine Willum Jacobsens i Rønne i sin mand fraverrelse fordred efter sin sedel som vedgikes i alt 
penge 11 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt en ung røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., 8 Faar á 3 mrk er 6 Sld., 3 gl. 
Gies for 3 mrk er 3 gieslinge for 12 skl., :/: 
Mads Høy i Rønne ved sin hustruis sedel fordred som vedgikes penge 6 Sld. 2 mrk., udlagt udi dend 
handskrift udgifven af Knud Mikelsen i Sandwig  deraf her till at betalis disse penge 6 Sld. 2 mrk., 
Mounis Markmand i Rønne fordrer efter endelig afreigning og sin seddels formelding penge  
4 mrk. 8 skl., udlagt en haandqvern med huus og jern seyl er sat for 5 mrk., till ofvers 8 skl., :/: 
Laurits Larsen i Rønne fordred efter afreigning som vedgikes penge 15 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt en 
kaabber kedel paa 3 fieringer stoer vegtig till 6 Sld., for resten som er 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., er giort 
indførsel udi dend handskrift og pandtebref som Knud Mikelsen i Sandwig har udgifvet, der af 
forskrefne 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., :/: 
Hans Rasmusen i Clemmedskier sogn fordret for en Koe penge 5 Sld., saa og for sin Saa vel som sin 
hustruis opwartning og umage i Sterfboet, siden denne Salige Mands død, og formeedelst denne 
Salige Mands Enkis svaghed samtøket at hafve 3 Sld., er tilsammen penge 8 Sld., udlagt en røe 
braagett og hielmet Hoppe for 5 Sld., it sort Qvienød hvid paa munden for 1 Sld. 3 mrk., en sort 
Qviekalf for 2 mrk., en pude med lin vor i Øster seng i Herberghuuset for 2 mrk., 4 tønder som har 
verret meel udi for 1 mrk., :/: 
Claus Madsen Koefoed som nu tienner her i boet fordred tienesteløn til Sct. Mikelsdag nest 
kommende, at reste i alt penge 17 Sld., udlagt en gl. sort blaket Hest er sat for 1 Sld. 2 mrk., 2 
blaargarns lagen i Øster seng i Herberghuuset it  1 mrk. it 8 skl., er 1 mrk. 8 skl., i wester seng ibdn. 
It dantis vor med fir udi for 1 Sld. 1 mrk., en sort rannet ullen lappet underdynne for 3 mrk., en 
hvid og rannet pude for 12 skl., en hvid ullen pude uden lin vor for 1 mrk. 8 skl., en ullen pude med 
lin vor for 1 mrk. 8 skl., it lang bord blad for 8 skl., drenge sengen for 2 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
pigesengen for 1 Sld. 2 mrk., en lesnet agedynne for 3 mrk., en træ røke bagstoel for 8 skl., en 
skovsleede med jern vidier for 8 skl., 2 harrer med træ tinner for 8 skl., 2 brake hamle med gl. 
seeler og en studedret med it reeb udi for 12 skl., i Krubhuuset, en straabonds tønde for 4 skl., 2 
gl. tønder á 2 skl er 4 skl., 2 gl. halftønder á 2 skl er 4 skl., en fiering og en brendeviins bimpel for 4 
skl., :/: 
I Sterhuuset, en smal halftønde for 4 skl., en gl. ballig for 2 skl., en saae for 2 skl., it tørf jern for 4 
skl., en lyngrifve for 2 Sld., en sort Qvienød for 2 Sld., i Spis cammered en gl. halftønde for 3 Sld., it 
deignetrug med stoel for 1 mrk., en kierne for 6 skl.,  5 finne sybøtter og punne bøtter á 3 skl er 13 
skl., i Krubhuuset 2 gl. tønder á 3 skl er 6 skl., 2 kornsyeser med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., it gl. 
aar med bill for 4 skl., en torn skiære for 4 skl., en gl. jern gryde kraag for 8 skl., en jern tyfve for 6 
skl., ved Mourits Markmans udleg de 8 skl., resten som er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., der for giort indførsel 
i det pandtebref  udgifvet af Knud Mikelsen i Sandwig. :/: 
Hans Mikelsen en tieneste Pag, fordrer som rester till løn till Mikelsdag nestkommende i alt penge 
6 Sld., udlagt en sort skioldet og grimmet Koe for 5 Sld. 1 mrk., it faar for 3 mrk., :/: 
Selgne Lauridsdaatter en tienestepige fordrer tienesteløn som rester till Mikelsdag nest 
kommende, i alt penge 5 Sld., udlagt af Knud Mikelsens i Sandwigs Pandtebref 5 Sld., :/: 
Hans Svendsen Wester i Rydskier sogn fordrer som vedgikes penge 11 Sld., udlagt it blak røgget 
studnød for 3 Sld., en gl. kitte kaabber for 2 mrk. 8 skl., it dragsøms sengklæde for 6 mrk., en hvid 
ung galt for 2 mrk. 8 skl., en hvid Soe for 2 mrk., 4 grise á 1 mrk er 4 mrk., en lesnet benkedynne 3 
allen lang for 6 mrk., it fyrre bord med gl. lugtfoed for 5 mrk., en ploug med fornefne behør for 4 
mrk., :/: 
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Steffen Nielsen Hestegilder fordrer efter angifvende af Enken som vedgikes penge 1 mrk. 12 skl., 
udlagt og indført i Knud Mikels haandskrift for disse 1 mrk. 12 skl.,  
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelses bekostning, tilkommer Enken lige vederlaug 
som efter forteignelse opdrager i alt penge 50 Sld., udlagt en røe blised Hest for 7 Sld., en sort 
hielmet stud for 8 Sld. 2 mrk., en røe bleg hielmet stud for 6 Sld. 2 mrk., en sort grimmet Koe for 4 
Sld., en brun Koe for 4 Sld., en sort brun ung Koe for 4 Sld. 2 mrk., en liden røe hielmet ung Koe 
med plet paa munden for 4 Sld., en arbiedswogn med behør for 10 mrk., en guhl brun Hoppe med 
it brunt spæt Horsføll for 4 Sld., en hvid blegetTyr for 4 Sld., 8 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk., en hvid 
soe for 2 mrk., :/: 
Summa Andrager Forskrefne  Gield og PrætensionerHvor  till er frigiort till penge 200 Sld. 2 mrk. 9 
skl.,  
Peder Hansen Paa Tynnekulle i Clemmedsker sogn fordrede som vedgikes penge 6 mrk., udlagt af 
it sort studnød ved forskrefne kierkens kloke ringen penge at hafvis disse 6 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med reysen og besvær med dette skifte 6 Sld., udlagt i Øster seng i 
Herberghuuset, en blaae rannet bolster ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., en hvid ullen underdynne for 
1 Sld., en hofvet pude med lin vor for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 2 mrk., 10 smaa Lam for 2 
Sld. 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt 10 Sld. 2 mrk., udlagt en ung røe bliset Hest for 
8 Sld., it sort hielmet Qvienød for 7 mrk., it Lam for 1 mrk., Ved wurderings mændene 2 mrk., :/: 
Stemplet papir till denne forretning i alt 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage i 2 dage hver 4 mrk er 2 Sld., udlagt it ungt røe bliset fior gl. 
Horsføll er sat for 10 mrk., til ofvers 2 mrk., :/: 
Blifver saa endelig af løsøre godset till dehling penge 4 mrk. 3 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfvepart som er 2 mrk. 1½ skl.,  
Hvorfor Enken er giort indførsel udi fornefne pandtebref, udgifvet af Knud Mikelsen i Sandwig, 
resten 2 mrk. 1½ skl., som og i fornefne Pandtebref bestaar Seqvestreis  indtill der till saa vel som 
till dend halfvepart, af forberørte 11 gaard i Clemmedskier sogn, nogen vis arfving berettiget 
vorder, som forhen udi er ommeldet; 
Eller angaf Sig: Mourits Markmand boende i Rønne, at ham til skiftet it bref, som her till Sterfboet 
nu fremsende, og er skrefven paa slet papir, dateret fra Cimbrishavn i Blegen dend 18 january 
1697 med underskrefven Jens Ibsen eget Karemeke som blef oplest her paa Sterfboet, og 
indeholder at dend underskrefne kiender sig ved at verre nær slegt till denne Salig Mand Hans 
Knudsen, og vill naar denne Sahl: Mand ved døden afgaar, og begiere at Mourits Markmand 
hammen døds faldet vill Notificere med videre samme Schartechs indhold. 
End videre ankom en skrifvelse, som en mand boende paa Slottens grund ved Hammerhuus ved 
navn Peder Haagensen begge self indlefvered her paa Sterfboet, som formelder at hand vilde paa 
de underskrefvis wegne søge arf, som befindes saaleedis Erik E:P: Persen. Hans H:P: Persen. 
Arfverdt. Haakensen Nenobedeman. Srqen Hansen og der paastod skrefvet efter skrefne ord, at de 
Uthi dette brefvet om og de Personer, nemlig Hans Persens hustru af wemmeløf, vidnanen Kirstine 
Olofsdaatter sampt Else Olofsdaatter, Jens Olsen og Bella Olofsdaatter are fuld sysken, og Olluf 
Bosens barn af Rørun betrygne jeg med min hand anner settiende Lars Coroin Pastor i Wemmeløf, 
at dette saa af hans ehr myndighed self som af ofven nembde dannemand med egne hender være 
underskrefvet Testerer Magn: Lefbergh sig er berørtte bref som er paa slet papir daterit fra 
Schaane i Nyestadts Hared, og Wenneløf sogn, og bye den 10 Juny Anno 1699. 
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Hvilke forskrefne tvende brefve og Scharteder nu blef læst op der paa tilspurde skifteforwalteren 
denne Salige Mands Enke, og de tilstæde værrende denne Salige Mands Enkis børn og slegt, som 
alle der med denne Sal: Mand hafver omgaas, om de hafde hørt at denne Sahl: Mand hafver taldt 
om disse i forberørte brefve nefnte mænd, at de skulle verre hans rette arfvinger; 
Hvor till de svarede, at hand ike hafver talt om nogen som hand kiende for sin arfving, uden én 
som er navnlig Jens Ibsen, som skall findes og er eved i Skaane. Da som disse annoglte Schartecher 
ike nu for gyldig eragtes, Seqvestererit skifteforwalteren den herved Sterfboet formælde arfve, 
indtill nærmere oplysning, hvo dend skall imodtage. 
Imidlertid beholder berørte anpart af dend 11 gaard med sin laugwærge under tilsiun, og det der 
ved indtill at berde. Enken var begierende, at hun vilde indløse hvis hun kunde erlange hos sine 
venner penge till, af hvis forskrefne Creditorer er vorden udlagt, som Enken af skifteforwalteren 
blef sted. 
Forskrefne saa at være tilganget og Passeret, dis till widnisbyed under vore hænder og Zigneter, 
Skiftesteden Ut Supra dend 15 Juny 1701: p paa høy edle og welbaarne Hr: Oberster Ober 
Commendant og amptmands weigne    Hans Jensen.        Henning Brugman. 
Paa Enkens weigne som laugwærge Hans Svendsen.  
Paa de rette arfvingers weigne Peder P:H:S: Hansen egen haand.  
Lars L:H:S: Hansen egen hand.  Hans Mortensen. 
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Anna 1701. Den 11 juny, er efter lovlig giorde Tillysning holden Registering, og wurdering samt 
Scfifte og Liqvidation efter Salig Søfren Rasmusen, som boede og døde i it Udhuus liggende paa 
dend 33 gaards grund i Boelskier sogn.  Og det Imellem denne Sahl: Mands efter lefvende hustru  
Margreta Rasmusdaatter for hende blef efter hendis begiering, till laugwerge anordnet, Hans 
Ollufsen  paa 1. wornede i Poulskier Sogn.  paa eene side, og paa anden side deris sammen auflede 
børn, som er 3 sønner og 3 døttre, hvoraf 
 
Dend eldste søn Rasmus Søfrensen og sin egen wærge  
Dend anden søn er Morten Søfrensen og sin egen wærge. 
Dend 3die søn Jens Søfrensen 16 aar gl. for ham paatog sig st wærge Olluf Hansen paa 33 gaard i 
Boelskier sogn.  
Dend eldste daatter er Hanna Søfrensdaatter paa 14 aar gl. for hende er til wærge anordnet Olluf 
Jensen paa 9de gaards grund i Aakier sogn. 
Dend anden daatter er Birgite Søfrensdaatter  paa 10 aar gl. for hende er til wærge anordnet  
Anders Jacobsen paa 36 gaards grund i Boelskier sogn. 
Dend yngste daatter er Elsebeth Søfrensdaatter 7 aar gl. for hende er broderen Rasmus Søfrensen 
till wærge anordnet. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, Paa samme skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans Larsen og Jens Hansen  
begge boende i Boelskier sogn. Hvor da er forefunden og Passerit som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En røe skioldet Koe for 6 Sld., en røe braaget Koe for 4 Sld., en røe stiernet Tyrkalf for 2 mrk.,  
Faar og Lam. 4 styker gl. Faar a 3 mrk er 3 Sld., 4 smaae spæde Lam for 1 Sld.,  
Øeg. En gl. brun Hest for 4 Sld., en gl. brun Hoppe for 5 Sld., en hvid Hoppe med it brunt hofved og 
hals for 5 Sld.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk., it graat galt svin for 2 mrk., it sort galt svin for 2 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Giæs og en Gaase á 1 mrk er 3 mrk., 4 Gieslinger á 4 skl er 2 mrk.,  
Boehafde. En gl. wogn med høestier paa, tøm og halseeler og hammel tilsammen sat for 8 mrk., en 
træbrake hammel for 4 skl., en ploug med slt jern, løber hiul og ringe for 6 mrk., en gl. harre med 
trætinne for 8 skl., 2 gl. smaae wogn stier for 4 skl., it gl. aar med bill for 6 skl., en gl. haandgvern 
med jern seyl og huus for 2 mrk., en jern tyfve for 4 skl., en liung rifve for 6 skl., en krakøpse for 6 
skl., en gl. seys med bom og ringe for 1 mrk., it bord i stuen med lugt foed af aske for 8 mrk., en gl. 
førre kiste uden laas for 1 mrk. 8 skl., 2 straabonds tønder for 8 skl., en gl. øl half tønde for 8 skl.,  
Strøe kornet som er saaed i indeverrende aar er rug 4/5 tønde er sat for 2 Sld., 1 1/5 tønde Biug 
som er saaed er taxeret for 2 Sld. 1 mrk., 3 tønder haure á 2 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 40 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og der till giort udleg som her 
efter følger. 
Leyen af huuset for 1701. betaler Enken af berørte Strøe korns afgræde till hosbunden Olluf 
Hansen, og for de forige aar rester ej noget af leyen. 
Mads Hermandsen i Nexøe fordred efter sin seddel som vedgikes penge 6 Sld. 2 mrk., udlagt en 
røe skioldet Koe for 6 Sld., it sort galt svin for 2 mrk., :/: 
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Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter sin seddel som vedgikes penge 7 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt en 
hvid Hoppe med it brunt hofved og hals for 5 Sld., it bord i stuen med lugt foed af aske for 2 Sld., it 
graat galt svin for 2 mrk., 2 wognstier for 4 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Sønnen Rasmus Sørrensen som er en haandwerksmand, fordred forstrekning med laante penge, 
saa og till denne sin Sahl: Faders begrafvelse forstragt i alt penge 16 Sld., udlagt en gl. brun Hest 
for 4 Sld., en gl. brun Hoppe for 1 Sld., it faar for 3 mrk., en ploug med behør for 1 Sld. 2 mrk., en 
wogn med behør for 2 Sld., en røe braaget Koe for 4 Sld., en hvid Soe for 3 mrk., en harre for 8 skl., 
it aar med bill for 6 skl., en haandqvern med huus for 2 mrk., en jern tyfve 4 skl., en liung rifve 6 
skl., en karkøpse 6 skl., en seys med bom og ringe for 1 mrk., en fyrre kiste for 1 mrk. 8 skl., 2 
tønder for 8 skl., en ølhalf tønde for 8 skl., en træbræke hammel for 4 skl., hos Enken ved Mads 
Hermans udleg de 2 skl., :/: 
Rasmus Hansen Smed i Nexøe fordrede arbiedsløn penge 2 mrk., it Faar for 3 mrk., till ofvers 1 
mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt bevilget 2 mrk., udlagt af fornefne Faar 1 mrk., it lam for 1 
mrk., :/: 
Skifteskrifveren i alt for sin umage penge 6 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., 3 Lam for 3 mrk.,:/: 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt it Faar er sat for 3 Sld., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk er 2 mrk., udlagt, en røe stiernet 
Tyrkalf for 2 mrk., :/: 
Imod denne Sahl: Mands udfart og begrafvelsis bekostning, blef Enken bevilget og tillagt resten af 
Sterfboets middel som er penge 7 Sld. 4 skl., udlagt 4/5 tønde Rug som er saaed sat for 2 Sld., 1 
1/5 tønde Biug for 2 Sld. 1 mrk., 3 tønder haure for 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., 3 gl. Gies med Gaasen for 3 
mrk., 4 gieslinger for 1 mrk., till ofvers 4 skl.,  
Saa er da Gielden efter forskrefne maader, lige saa høy som Sterfboes middel 
 40 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Saa at indtet er blefven tilofvers. Arfvingerne imellem at deele, og blef Enken foruden skifte 
bevilget at beholde sin sengsklæder som vare gandske ringe. 
Denne Sahl: Mands Ifareklæder som og vare gandske ringe, hafver de myndige arfvinger sampt 
moderen, deelt imellem de myndige og umyndige børn, som de efter haaden her nødig at forslide. 
Till det sidste blef Enken og samptlig vedkommende, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde 
meere till dette boets middel at anføre. Hvor till de svarede, ey videre at være, end angifvet er og 
forskrefvet staar, ike heller angaf sig fleere med meere Gields fordringer. Hvor for saa dette skifte 
der ved er sluttet, dette saa at verre tilganget og Passeret, dis till vednisbiurd under vorre hænder 
og Zigneter. Skiftesteden Anno Die et Loco Ut Supra. Hans Hensen.    Henrik Brugman. 
Paa Enkens wegne Hans H:O: Ollufsen.    Rasmus Sørrensen.         Olluf Hansen.  
Morten M:S: Søfrensen. Hans Laursen. Jens Hansen. 
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Anno 1701 Den 18 Juny. Efter at nu først i dag for os bemelte er Rettens betienter, er blefven 
angifven, at Sahl. Morten Jensen, som boede og døe paa 32 gaards grund i Ibskier sogn, hans 
efterlefvende hustru Karne Nielsdaatter, vrofor berørte sin Sahl: Mand frugtsommelig efter at 
forhen dend 13 may Aar 1700 med denne Sahl: Mands efterlatte gods og middel, it louglig skifte er 
anfanget, og hans efterlatte børn, som var paa berørte 2 sønner og 2 døttre, deris fuld arfvepart, 
formedelst som før er meedelst som før er melt, Enken deris Moder var frugtsommelig, nu kort 
formeldt, hafver førdt it drengebarn, navnlig Morten Mounsen, Saa er i dag dend afsatte arfvepart, 
som er 55 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  nu deelt bemelte denne Sahl: Mands børn, imellem, som i forskrefne 
maader er 3 sønner og 2 døttre. 
Er deraf en broderlaad penge    13 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Og en søsterlaad er penge       6 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Dend eldste søn Niels Mortensen, som Moderbroderen Peder Nielsen i Ibsker sogn er værge for 
tilkommer 13 Sld. 3 mrk.10 skl.,  hvor for er udlagt en sort brun Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., af en røe 
hielmed Tyr for 1 Sld. 2 mrk., en adskildt vogn med 2 stier for 2 Sld., it sengested i stuen for 1 mrk., 
en leerhake for 6 skl., en tønde i krubhuset for 4 skl., en flintebøsse for 10 mrk., :/: 
End anden søn er Jens Morttensen, som Morbroderen Hans Nielsen er værge for tilkommer 13 Sld. 
3 mrk. 10 skl., derfor er udlagt en sort skioldet Koe er sat for 5 Sld., af en røe hielmet Tyr er 
taxered for 4 Sld., deraf er till 2 Sld. 2 mrk., en sort skioldet Qvie for 3 Sld., en hvid Soe for 1 Sld. 1 
mrk., en syed agedynne med guhl underfoer for 3 mrk., it ølkar paa én tønde for 2 mrk., en seys 
med bom og ringe for 3 mrk., 2 halftønder for 4 skl., en liden gammell half tønde for 2 skl., en 
tiære tønde for 4 skl., :/: 
Dend yngste søn Mortten Moerttensen for hammen efter son Enken nu i ægteskab med Staffen 
Nielsen er dend 6. Hans Laursen i Boelsker sogn, som er denne Sahl: Mands Nær slegt nu tilordnet 
at værge hammen, tilkommer i alt udi arf efter sin Sahl: Fader penge 13 Sld. 3 mrk. 10 skl., hvor for 
till ham er udlagt it graae skimlet Hest føll for 2 Sld., 2 røe hielmede studnød for 4 Sld., it par gl. 
høestier for 8 skl., en graae wadmels sengedynne for 3 mrk., 2 blaargarns lagen for 4 mrk., en 
linnet hofveddynne for 8 skl., endnu it blaargarns lagen for 1 mrk.,1 skl.,2 ree veeder med jern 
vidierer sat for 1 mrk., en nye tiære tønde for 12 skl., en half jern sauf for 2 mrk., noget smaat jern 
og en hakelse knif for 1 mrk., en seys med bom og ringe for 1 mrk., en bag stoel i Krubhused for 1 
mrk., it røe hielmet studnød penge 3 Sld., 2 tønder paa stueloftet for 8 skl., it deigne trug for 1 
mrk., 2 gl. syed hiønder a 8 skl er 1 mrk., it syed hiønde paa blaae bon og hvid under foer 1 mrk., er 
13 Sld. 3 mrk. 12 skl., till ofvers 2 skl., :/: 
Dend eldste daatter Elisabeth Mortensdaatter tilkommer efter sin fader i arf penge 6 Sld. 3 mrk. 13 
skl., for hinde er till værge anordnet faderbroderen Hans Jensen i Ibsker sogn og er hinde derfor 
udlagt en sort hielmet Koe er sat for 5 Sld., en røe hielmet Tyrkalf for 3 mrk., en stok øpse for 2 
mrk. 8 skl., 3 hamle seeler for 1 mrk. 8 skl., en gl. wefved agedynne for 12 skl., hos Hans Larsens 
udleeg 1 skl., er 6 Sld. 3 mrk. 13 skl., :/: 
Dend yngste daatter Kirsten Mortensdaatter som Jens Nielsen i Ibskier sogn er værge for, 
tilkommer i arf efter sin Sl: Fader af løsøre godset penge 6 Sld. 3 mrk. 13 skl., der for er udlagt en 
sort hielmet Koe er sat for 5 skl., it lidet skrin  med laas for 8 skl., en gl. kiste uden laas for 1 mrk., 
en røe hielmet Tyrkalf for 3 mrk., 2 tømmer med haartøm strenge for 1 mrk., hos Lasse Nielsens 
udleeg at havis 1 mrk., it par halseeler for 4 skl., en fiele stoel for 10 skl., it lidet gl. kar fr 8 skl., :/: 
Forskrefne saa at verre passeret og r ved dette skifte nu till fuld kommen endelighed r sluttet, des 
till vidnisbiurd under vore hender som nu var ved denne forretning tilstæde. Autum Anno Die Loco 
Ut Supra Hans Jensen . Henrik Brugman.  Hans Larsen.  
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Hans H:J:S: Jensen. Staffen S:N:S: Nielsen. 

Nr. 102. 
 Morten Jensen, 32. Sg. Ibsker. 
 Karne Nielsdatter. 
 
Anno 1701. Den 18 juny Efter at nu først i dag for os bemelte Rettens betiendter, er blefven 
angifven, at Sahl: Mortten Jensen som boede og døde paa 32te gaard i Ibskier sogn, efterlefvende 
hustru Karne Nielsdaatter ved forberørte sin Salige Mand frugtsommelig, efter at forhen dend 13 
May aar 1700. med denne Salige Mands efterlatte Gods og midler, it liuglig skifte er anfanget, og 
hans efterlatte børn, som var paa berørte tid 2 sønner og 2 døttre, deris fulde arfvepart 
formeedelst som før ermeldt Enken deris moder var frugtsommelig, nu kort for juhll hafver føed it 
drengebarn navnlig Mortten Morttensen, saa er i dag den afsatte arfvepart som er 55 Sld. 2 mrk. 9 
skl., nu deelt bemelte denne Salige Mands Børn imellem, som i forskrefne maade er 3 sønner og 2 
døttre, er deraf en broderlaad penge 13 Sld. 3 mrk. 10 skl., og en søsterlaad er penge 6 Sld. 3 mrk. 
13 skl.,  
Dend eldste søn Niels Morttensen, som moderbroderen Peder Nielsen i Ibskier sogn er værge for 
tilkommer 13 Sld. 3 mrk. 10 skl., hvor for er udlagt, en sort brun Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., en røe 
hielmet Tyr for 1 Sld. 2 mrk., en adskildt wogn med 2 stier for 2 Sld., it sengested i stuen for 1 mrk., 
en leerhake for 6 skl., en tønde i Krubhuuset for 4 skl., en flintebøsse for 10 mrk er 13 Sld. 3 mrk. 
10 skl., :/: 
Dend anden søn Jens Morttensen som Morbroderen Hans Nielsen er wærge for tilkommer 13 Sld. 
3 mrk. 10 skl., der for er udlagt en sort skioldet Koe for 5 Sld., af en røe hielmet Tyr er taxeret for 4 
Sld., deraf her till 2 Sld. 2 mrk., en sort skioldet Qvie for 3 Sld., en hvid Soe for 1 Sld. 1 mrk., en 
syed agedynne med gull underfoer for 3 mrk., it ølkar paa en tønde for 2 mrk., en syes med bom 
og ringe for 3 mrk., 2 halftønder for 4 skl., en liden gl. halftønde for 2 skl., en tieretønde 4 skl., er 
13 Sld. 3 mrk. 10 skl., :/: 
Dend yngste søn Mortten Morttensen for hammen efter som Enken nu er i ægteskab med Stephen 
Nielsen, er dend ”6. Hans Laursen i Boelskier sogn som er denne Salige Mands nær slegt, nu 
tilordnet at wærge, tilkommer i arf efter sin Sahl: Fader 13 Sld. 3 mrk. 10 skl., hvor for till hammen 
er udlagt, it graae skimlet Hestføll for 2 Sld., 2 røe hielmet studnød for 4 Sld., it par Høestier for 8 
skl., en graae wadmels sengedynne for 3 mrk., 2 blaargarns lagen for 4 mrk., en linnen hofvet 
dynne 8 skl., endnu it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., 2 sleemæder med jern vidier er sat for 1 
mrk., en nye tiære tønde for 12 skl., en half jern stuf for 2 mrk., noget smaat jern og en hakelse 
knif for 1 mrk., en syes med bom og ringe for 1 mrk., en bagstoel i Krobhuuset for 1 mrk., it røe 
hielmet studnød for 3 Sld.,  2 tønder paa stueloftet for 8 skl., it deignetrug for 1 mrk., 2 gl. syed 
hiønder á 8 skl er 1 mrk., it syed hiønde paa blaae bon og skin under for 1 mrk., er 13 Sld. 3 mrk. 
12 skl., tilofvers 2 skl., :/: 
Dend eldste daatter Elsebeth Morttensdaatter tilkommer efter sin Sahl: fader i arf penge 6 Sld. 3 
mrk. 13 skl., for hende er till wærge anordnet faderbroderen Hans Jensen i Ibskier sogn, og er 
hende derfor udlagt, en sort hielmet Koe er sat for 5 Sld., en røe hielmet Tyrkalf for 3 mrk., en 
stokøpse for 2 mrk. 8 skl., 3 hamle med seeler for 1 mrk. 8 skl., en gl. wefved agedynne for 12 skl., 
hos Hans Larsens udleg 1 skl., er 6 Sld. 3 mrk. 13 skl., :/: 
Dend yngste Kirstine Morttensdaatter som Jens Nielsen i Ibskier sogn er wærge for tilkommer i arf 
efter sin Sahl: Fader, af løsøre Gods penge 6 Sld. 3 mrk. 13 skl., derfor er udlagt, en sort hielmet 
Koe er sat for 5 Sld., it lidet skrin med laas for 8 Sld., en gl.kiste uden laas for 1 mrk., en røe 
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hielmet Tyrkalf for 3 mrk., 2 tømmer med haartøm streng for 1 mrk., hos Lasse Nielsens udleg at 
hafved 1 mrk., it par halseeler for 4 skl., en fielestoel for 10 skl., it lidet gl. Car for 8 skl., :/: 
Forskrefne saa at verre passeret og her ved dette skifte nu til fuldkommen endelighed er sluttet, 
dis till vidnisbyrd under vore hender som nu var ved denne forretning tilstæde. Actum Anno Die Et 
Loco Ut Supra Hans Jensen. Henning Brugman. Hans Laursens. 
Hans H:J:S: Jensen. Stefhen S:N:S: Nielsen.  
 
Denne slutning henhørrer til dend forretning anfanged den 13 May 1700. 0g findes forhen herudi 
anteigned paa Pagne: 49. og følgende blader. 
”dette staar paa langs siden.” 
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Anno 1701. Den 28 Juny. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salig Povell Hansen, som boede og døde, i it Udhuus 
beliggende paa Gadebyegaards grunden udi Østermarie sogn. Imellem denne Salige Mands 
efterlefvende  hustru, Margrete Zakariasdaatter, for hende paatog sig efter hendis begiering  at 
laugwerge, som og nu der till blef anordnet  hendis broder  Søfren Zakariasen boende i Østermarie 
sogn. De paa ene side, og paa anden side denne Salige Mands med bemelte sin hustru auflede børn, 
som er 2 Sønner og en daatter, deraf 
 
Sønnen dend eldste  er Hans Pofvelsen paa 11 aar gl., for ham er till wærge anordnet faderens 
slegt, Peder Munk boende i Boelsker sogn. 
Dend yngste Søn Olluf Povelsen paa 14 ugger gl., for hammen er till wærge anordnet faderens nære 
slegt Jens Munk boendes i Lyresbye i Østermarie sogn.  
Daatteren er Maria Povelsdaatter paa 6 aar gl., for hende er till wærge anordnet Esper Povelsen 
i Daure i Boelsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
Husbonden Peder Torsen som boer paa Gadebyegaarden, der er en fri Gaard. Saa og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  
Esper Povelsen og Anders Jensen. Boende i Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret 
som her efter følger nemlig. 
 
Øeg 
En sort snoppet Hest med en hvid bagfoed er sat for 7 Sld., en brun skimlet Hoppe for 3 Sld.,  
Qveg. 
En sort Koe for 4 Sld. 1 mrk., 2 gl. Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. wogn med Høestier, tøm, hammel og halseeler for 2 Sld. 2 mrk., en gl. Gaas og en Gaase 
støket sat for 1 mrk., er 2 mrk., 6 Gieslinger á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., en hvid Soe for 3 mrk., 4 Grise 
á 8 skl er 2 mrk., en gl. slæde med træ vidier for 1 mrk., en røste ballig for 12 skl., en ølhalftønde 
for 1 mrk., it førerbord i stuen med foed og skuffe under for 3 mrk., en syed agedynne i stuen for 2 
mrk., en gl. syed agedynne for 1 mrk., it gl. syed hiønde for 4 skl., it lidet syed hiønde for 12 skl., 
en fyrer half kiste foruden hengsler og laas for 2 mrk., it deignetrug for 2 mrk.,  
Sæden som er saaed 2/5 tønde Rug er sat strøekornet der af for 1 Sld., ½ tønde Byg som er saaed er 
sat strøekornet for penge 3 mrk., en tønde Haure som er saaed deraf strøe hauren sat for 2 mrk. 8 
skl., en gl. lin wef med sin tilbehør er sat for 3 Sld., en gl. mæsseng kedel for 1 mrk., en gl. ploug 
foruden vidie og jern for 12 skl., 2 ploughiul bøsse løbere og ringe for 1 mrk. 8 skl., it gl. ploug 
skiær for 12 skl., it aar med bill for 1 mrk., en harrer for 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes angifvende løsøre middel till 31 Sld. 1 
mrk., 
Enken med sin Laugwærge og de tilstæde værrende Børnens formyndere, blef af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de viste meere till dette boes middel at angifve. 
Hvor till de svarede ike videre at være end angifvet er og forskrefvet staar. 
Denne Salige Mands Ifareklæder om var af ringe værdt, beholte Enken till at paaklæde børnen med 
efterhaanden at forslide, hvorimod saa Enken beholder sine egne Ifareklæder. 
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Dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til 
efter Enkens vedgaaelse giort udleeg som her efter følger, nenlig. 
Enken angaf at verre skyldig til Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller penge 2 mrk., Udlagt af 
en sort Koe disse 2 mrk., :/: 
Mortten Koefod i Svaniche fordred efter sin seddel som vedgikes penge 4 mrk., udlagt af en sort 
Koe disse 4 mrk., :/: 
Mads Koefod Povelsen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 4mrk., udlagt af en sort Koe disse 
4 mrk., :/: 
Anders Jensen i Østermarie sogn fordred forstrekning af hans Udhuus, som denne salige mand 
forhen har beboet, saa huusleye efter nu giorde foreening, i alt at forblifve paa penge 2 Sld., her for 
udlagt, en wogn med Høestier, hammell tøm og halseeler er sat for 2 Sld. 2 mrk., till ofvers 2 mrk., 
Udlagt for at wurdere 1 mrk. 8 skl., og ligger saa fra sig 8 Sskl., :/: 
Anders Jensens daatter Karne tilkommer for Koeleye efter Enkens vedgaaelse og angifvende penge 
1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. syed agedynne for 1 mrk., hos fornefne Anders Jensen af wognen de 8 
skl., :/: 
Jens Munk i Østermarie sogn fordret for forstrekning till denne Salige Mands begrafvelse og anden 
Gield tilsammen penge 6 Sld. 8 skl., udlagt her for, en brun skimlet Hoppe for 3 Sld., af en sort 
snoppet Hest for 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 gl. Gies for 2 mrk., er 6 Sld. 8 skl., :/: 
Jep Ødbersen tien till Jens Munkis fordrer for adt skillige forstrekning, som Enken nu vedgik i alt 
penge 3 Sld. 1 mrk., her for er udlagt 6 Gieslinger á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., en hvid Soe for 3 mrk., 4 
Grise á 8 skl., er 2 mrk., it bord i stuen med foed og skuffe under for 3 mrk., en syed agedynne i 
stuen for 2 mrk., en røste ballig for 12 skl., :/: 
Peder Holgersen i Østermarie sogn fordred laante penge 11 skl., udlagt en ploug foruden vidier og 
jern for 12 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Peder Lou i Østermarie sogn fordred som vedgikes 4 mrk., udlagt en fyrer kiste uden laas og 
hengsler for 2 mrk., it deígnetrug for 2 mrk.,  
Povell Persen Lou i Østermarie sogn fordred som vedgikes penge 4 mrk., udlagt en sleede med træ 
vidier for 1 mrk., en øll halftønde for 1 mrk., en mæssing kedel for 1 mrk., it aar med bihl for 1 
mrk., :/. 
Sogne Præsten Hr: Søfren Laursens og Sognedeignen Lars Søfrensen tilkommer efter Enkens 
angifvende med 1 mrk., Penge i alt penge 2 Sld., herfor er udlagt 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 
Lam á 1 mrk er 2 mrk., :/: 
Christen Jacobsen i Østermarie sogn fordred arbiedsløn for denne Sahl: Mands liig kiste og anden 
Gield i alt penge 3 mrk., udlagt af en sort Koe at hafve disse fordrende 3 mrk., :/: 
Johan Dug i Svaniche tilkommer efter Enkens Angifvende penge 1 mrk. 9 skl., udlagt it lidet syed 
hiønde for 4 skl., en anden dito for 12 skl., en harrer for 8 skl., ved Peder Holgers udleeg 1 skl., :/: 
Kirkewærgen i Østermarie sogn fordred kirkepenge for Anno 1700 og 1701 á 8 skl er 1 mrk., udlagt 
it ploug skiær er sat for 12 skl., af wefven at hafve 4 skl., :/: 
Anders Laursen i Listed, tilkommer efter Enkens angifvende for fiskerier penge 4 mrk., udlagt en 
sort Koe at hafve disse 4 mrk., :/: 
Huusbonden Peder Torsen fordred for huusleyen, efter som strøekorned er Taxeret for 1701. huus 
leyen af huus jord og grund 14 mrk., og for dags værk penge 4 mrk., for anden Gield 4 mrk., er 
tilsammen penge 5 Sld. 2 mrk., :/: 
Saasom boet ike høyre udstreker till dette indeverrende aar af huus skyldende gebur som er anført 
for atten mark, end till helften 9 mrk., Saa Estimeris afgrøden af berørte anførte strøe korn for 
helften som er 9 mrk., som paa denne fordring afkortis og for resten som er 13 mrk., er udlagt 2/5 
tønde strøe Rug er sat for 1 Sld., ½ tønde biug strøe korn 3 mrk., en tønde Haure strøekorn 2 mrk. 8 
skl., for resten indført i forbemelte wef med behør for 3 mrk. 8 skl., :/: 
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Diderik Wolfsen i Svaniche fordred paa sin broders weigne, som rester penge 2 Sld. 4 skl., udlagt af 
wefven med behør at hafves 8 mrk. 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte penge 4 mrk., udlagt af en sort snoppet Hest for 7 
Sld., wurderet deraf 1 Sld., ; Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 9 mrk., udlagt af en sort 
snoppet Hest disse 2 Sld. 1 mrk., :/:  
Stemplet papir till dette skiftebref for 4 mrk. 8 skl., udlagt af samme sort snoppede Hest, disse 1 
Sld. 8 skl., :/:  wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., Anders Jensen 
udlagt af fornefne wogn at hafvis 1 mrk. 8 skl., Esper Pofvelsen udlagt 2 ploug hiul bøsse løbere og 
ringe for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 33 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret blifver saaleedis de anførte Prætentioner høyere end dette boes anførte middel penge 2 
Sld. 1 mrk.,  
Hvor for efter som forhen er mældet, till dette indeværrende aars leye og rettighed af huuset, er 
giort anviisning paa dend afgrøde som formælte strøe korn af dend her ved huuset lagde sæd kand 
forskyde, saa at indtet er ofverblefven, Enken imod sin Sahl: Mands udfart, at tilegge, ey heller til 
dehling, imellem arfvingerne, og som ey fleere Creditorer, end foran findes indført, nu sig her ved 
Sterfboet, efter anfordring angaf, saa sluttes denne forretning i forskrefne maader, hvilket at som 
forskrefvet staar, at være tilganget og Passeret, vi till vinesbiurd under vore hender og zegneter, 
skiftesteden Ut Supra.               Hans Jensen. Henning Brugman. 
Søren S:S: Zakriasen.             Jens Munk.           Peder Torsen.   Esper Povelsen. 
An A:J:S: ders Jensen. Egen hand.  
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Anno 1701. Den 29 Juny. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salig Niels Ollufsen, som boede og døde, i it Udhuus Kaldes 
Hammers Lyke, som med sin Grund ligger under Gudvens Jord ofven for Gudium i Østerlaursker 
sogn, og det  Imellem denne Salige Mands efterlefvende  hustru, Marne  Jørgensdaatter, for 
hende blef efter hendis begiering till laugwerge anordnet  Anders  Hansen boende i bemelte 
Østerlaursker sogn.  Paa ene side, og paa anden side, denne Salige Mands med bemelte sin hustru 
auflede børn, som er 2 Sønner og en daatter, deraf 
 
Dend eldste  er Olluf Nielsen paa 12 aar gl., for ham er till wærge anordnet Jens Pedersen, 
boende i Østerlaurlsker sogn. 
Dend anden Søn Jørgen Nielsen paa 2de aar gl., for ham er till wærge anordnet Bertel Jensen i 
Østerlaursker sogn.  
Daatteren er Gunnild Nielsdaatter paa 8tende aar gl., for hende er till wærge anordnet Jacob 
Jørgensen i bemelte  Østerlaursker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og 
Husbonden Peder Torsen som boer paa Gadebyegaarden, der er en fri Gaard. Saa og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og 
Peder Mortensen. Begge Boende i Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger nemlig. 
 
Øeg. 
En brun gilling for 5 Sld., en røe bliset gilling er sat for 9 Sld.,  
Qveg. 
En røe braaget Koe for 6 Sld., en røe herrit Koe for 6 Sld., en røe hielmet Koe for 6 Sld., endnu en 
røe braaget Koe for 6 Sld., it røe braaget studnød for 2 Sld. 2 mrk., it røe beltet studnød for 2 Sld.,  
Faar og Lam. 3 støker Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 4 Lam a 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 2 mrk.,  
Boehawe. 
En wogn foruden stier for 1 Sld. 2 mrk., it førrebord i stuen med skuffe under for 3 mrk., en haand 
qvern med huus og jern seyl for 1 Sld., 2 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk., 2 salte half tønder á 4 
skl er 8 skl., en ploug med jern, hiul, bøsseløbere og ringe for 6 mrk., en gl. harrer for 8 skl., :/: 
Kaabberware. 
En malm gryde er vegtig till penge 1 Sld. 2 mrk., en mæssing kedel paa 3 potter for 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middeltill penge 53 Sld. 1 mrk.,  
Denne Salige Mands Ifareklæder, som vare af ringe værdt, derom blef nu her paa Sterfboet aftalt, at 
Enken skal dem beholde, till at paaklæde børnen med, efter haanden at forslide,  
Dernest  blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætentioner, og er der till 
giordt udleeg som følger, nemlig. 
Befindes at denne Salige Mand Niels Ollufsen, er tilordnet at wærge for sin broder Salig Mortten 
Ollufsen i Østerlaursker sogns daatter navnlig Bohl Morttensdaatter, som efter skiftebrefvet efter 
han ganget den 5 july aar 1690. befindes at hafde berørte myndling tilkommen hofvet Summa efter 
berørte hindes salige fader 15 mrk. 7 skl., der af rentte till 5 jully 1701. er udi 11 aar, naar wærge 
penge er fradragen 5 mrk. 9 skl., er nu Capital og rentte penge 5 Sld. 1 mrk., Saa er for summen de 
5 Sld. 1 mrk., nu udlagt en røe braaget Koe er taxeret for 6 Sld., her af till ofvers 3 mrk., Saa er ved 
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denne Salige Mands dødelig afgang, nu til wærge anordnet, myndlingens Morbroder Hans 
Clemmedsen boende i Østerlaursker sogn. 
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken samtøket udleeg for 10 
Sld., her for er udlagt, en røe bliset gilling er sat for 9 Sld., hos Hans Clemmedsens myndlings 
udlæg 3 mrk., som nu Enken blef betalt, en mæssing kedel paa 3 potter for 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 3 mrk., udlagt af it røe braaget studnød disse 3 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 8 mrk., udlagt af samme bemelte røe braaget studnød 7 
mrk., it Lam for 1 mrk. 8 skl., till ofvers 8 skl., :/: 
Stemplet papir till skiftebrefvet for penge 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage bevilget hver 1 mrk., er 2 mrk., udlagt it Lam for 1 mrk. 8 
skl., af it andet Lam 8 skl., :/: 
Summa  andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 19 Sld. 1 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 34 Sld.,  
der af tilkommer Moderen dend halfve part som er 17 Sld., dend anden halfvepart dehlis imellem 
denne Salige Mands og Qvindes fælles børn som er 2 sønner og en daatter, er der af hver broderlaad 
6 Sld. 3 mrk., 3 1/5 skl., og daatterens laad 3 Sld. 1 mrk. 9 3/5 skl.,  
For moderens laad som er 17 Sld., er hende udlagt, en brun gilling for 5 Sld., en røe braaget Koe 
for 6 Sld., en ploug med jern hiul bøsse løbere og ringe for 1 Sld. 2 mrk., en malm gryde er vegtig 
till penge 1 Sld. 2 mrk., en wogn foruden stier for 1 Sld. 2 mrk., it førrebord i stuen for 3 mrk., en 
haandqvern med huus og jern segl for 1 Sld., er 17 Sld. 1 mrk., her af till ofvers 1 mrk.,:/: 
Dend eldste søn Olluf Nielsen som Jens Pedersen i Østerlaursker sogn er werge for tilkommer 6 
Sld. 3 mrk. 3 1/5 skl., der for udlagt en røe herred Koe for 6 Sld., it Faar for 3 mrk., en salte 
halftønde for 4 skl., till ofvers 4/5 skl., :/: 
Dend anden søn Jørgen Nielsen som Bertel Jensen i Østerlaursker sogn er wærge for, tilkommer 
i arf penge 6 Sld. 3 mrk. 3 1/5 skl., der for er udlagt en røe hielmet Koe for 6 Sld., it Faar for 3 mrk., 
en salte halftønde for 4 skl., till ofvers 4/5 skl., :/: 
Daatteren Gunnield Nielsdaatter, som Jacob Jørgensen i bemelte Østerlaursker sogn, er wærge 
for, tilkommer i arf 3 Sæd. 1 mrk. 9 3/5 skl., hvor for er udlagt, it røe beltet studnød for 2 Sld., 2 
Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., 2 straae bonds tønder for 1 mrk., en harre for 8 skl., hos moderens 
laad 1 mrk., ved sine brodris laad 1 3/5 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 9 3/5 skl.,  
Nog  er her ved dette skifte, till vedkommendes efter retning at mælde, at her ved dette benefnte 
huus udi jorden, er, i indeværrende aar saaed, en stoer skeppe Rug og en stoer skeppe Biug, sampt 2 
tønder haure hvilket ike nu med sin afgrøde kunde sættes for noget, boet at komme til beste efter 
som bemelte huus og jord er i leye, og derfor skall betalis foruden skatten og anden rettighed med 
de andre byefolk i Gudhiem at afclarere leye 6 Sld., hvor for Enken der til beholte sæden med sin 
afgrøde till dessen afclarring for aar 1701. efter som Enken beretter, at ej noget for de forløbende 
aarringer rester til det sidste, blef Enken med sin laug wærge, og de tilstæde verrende børnens 
formyndere, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at angifve, eller 
videre fordrende Gield, hvor till de svarede, ey videre at verre, end angifvet er og forskrefvet staar, 
der ved saa dette skifte sluttes dette saa at verre Passeret Testerer, Hans Jensen.
 Henning Brugman. Anders A:H: Hansen.eget skrefne navn. 
Jep Hansen. Peder P:M:S: Mortensen egen haand, 
Om sider møtte Bertel Jensen, der forhen er anordnet at værge for dend anden Søn Jørgen 
Nielsen, og angaf at være med andre wærgemaaller besverget. Saa hand dette wærge maal ike 
kunde antage, hvor for istæden for han tilsamme værgemaal er anordnet Laurs Lauridsen boende i 
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Aaker sogn, som er myndlingens faders nær slægt, hvilket her nu de vedkommende till efterretning 
er anteignet. 
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Anno 1701. Den 30 Juny. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Paa følgende Deeling efter Salig Daniel  Hansen, som boede og døde, paa 
dend 18 Jord Eyendombs gaard beliggende i Østerlaursker sogn. Imellem denne Salige Mands 
efterlefvende  hustru, Karne Lassisdaatter, for hende blef efter hendis begiering till laugwerge, 
anordnet  hendis broder Ødber Lassen boende i Østerlaursker sogn. De paa ene side, og paa anden 
side denne Salige Mands med sin efterlefvende hustru auflede børn, som er 4 Sønner og en daatter, 
deraf 
 
dend eldste  er Hans Danielsen paa 12 aar gl., for ham er till wærge anordnet, hans Moderbroder 
Peder Lassen paa 24 gaard i Østerlaursker sogn.  
dend anden Søn Lasse Danielsen paa 11 aar gl. for hammen er til wærge anordnet, hans 
moderbroder Mogens Lassen boende i Østermarie sogn. 
Dend  3 die søn Jens Danielsen paa 7 aar gl. for hammen er till wærge anordnet Mortten Laursen 
paa 1. Worned i Østermarie sogn. 
Dend yngste Søn Morten Danielsen paa 4 aar  gl., for hammen er till wærge anordnet 
Moderbroderen Jep Lassen paa fri gaarden i Østermarie sogn. 
Daatteren er Gertrud Danielsdaatter paa 2 aar gl., for hende er till wærge anordnet, hendis 
fæderne slægt,  Hans Hansen i Ellebye  i Østermarie sogn. 
 
Og var her paa skiftet nu mødt, og tilstæde denne Salige Mands Morbrødere Mikell Jensen i 
Skoufgaarden i Westermarie sogn, og Anders Jensen i Dalslunde i Østermarie sogn og 
Søstermanden Hindze Rasmusen boende i Nylaursker sogn, hvilke bemelte mænd efter som de med 
wærgemaaller, saa vel for deris egne børn efter deris afdøde Hustruers død, og andre forhen 
paalagte wærgemaaller erre besværgede, nu ike anderleedes wærgemaaller kunde paa leggis. End at 
de blef af skifteforwalteren befalled, at tilsee disse denne Salige Mands børns beste, saa lenge dette 
skifte forrettis og under hænder hafver og ved Pennem forfattes. 
 
Mødte og  paa rettens wegne Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og amtmand 
Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Peder Morttensen. 
Begge boende i Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Qveg. 
En sort skioldet Koe for 5 Sld., en røe herrit Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe for 5 Sld., 
en røe beltet Koe for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., en bleeg røget Koe for 6 Sld., en gl. sort hielmet 
Koe for 2 Sld. 2 mrk., en røe skioldet Koe for 4 Sld., en røe hielmet Koe for 4 Sld., en brun Koe for 
5 Sld., en brun beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., hos Morten Ibsen i Saltumer i Østermarie sogn, er en 
hvid blaket Koe paa leye, er nu taxeret for 4 Sld. 2 mrk., Leyen berettet Enken at werer betalt till 
Allehelgen nest kommende, hos Anders Jensen paa 25 aars grund i Østerlaursker sogn, er en blak 
stierned Koe paa leye er nu sat for 4 Sld., leyen berettet Enken at verre betalt till Allehelgen nest 
kommende, nok fandtes her i boet, it lidet røt Tyrnød for 6 mrk., 2 røede i indeverrende aar føede 
kalfve, som er Qviekalfve á 2 mrk er 4 mrk., en brun skioldet stud, item en sort hielmet stud begge 
for 16 Sld., en liden sort stud for 3 Sld., en sort Qvie for 3 Sld. 1 mrk., Nog er af Enken og hendis 
laugwærge angifvet at werre paa lyngen som nu ike efter efter søgningen hafver kunde  wæret at 
opfinde, nemlig, en røe Qvie paa andet aar for 2 Sld. En sort beltet Qvie for 2 Sld., nog en sort Qvie 
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for 2 Sld., it blaae Herrit Studnød sat for 2 Sld., disse 4 stk Qveg er saaleedes af Enkens laugwærge, 
tillige med sin broder blefven worderet. 
Heste og Hopper. 
En sort bliset gilling for 8 Sld., en graae ung gilling for 7 Sld., en gl. sort brun gilling for 1 Sld. 2 
mrk., en gl. guhl brun gilling for 2 Sld., en sort bliset Hoppe for 4 Sld., en røe skimlet Hoppe og it 
skimlet Hest føll føed i aar for 5 Sld., en graae Hoppe og it brunt Horsføll for 8 Sld., en ung bliset 
Hoppe for 5 Sld., en sort brun bliset gilling for 11 Sld., nog fore gafvis at verre paa lyngen 2de 
støker Øeg, nemlig en graae bliset Hest Fole worderet for 6 Sld., en ung røe skimlet Hoppe for 6 
Sld., hvilke blef af Enkens laugwærge, saaleedis sat, efter som ike berørte 2de Bæster paa boepællen 
ere forviiste, mens erbød sig self efter samme wurdering, der forre penge at erleggei. 
Faar og Lam. 
8 støker gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 8 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld.,  
Giæes. 4 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., 8 Gieslinger á 8 skl er 1 Sld.,  
Svin. En røe sandet Soe for 3 mrk., it ungt Soesvin for 2 mrk., 2 unge galt svin for 1 Sld.,  
Kaabber Wahre. 
En kaabber kedel paa 1½ fiering er vigtig till penge 7 Sld., en kaabber kedel paa en span stoer er 
vegtig till penge 2 Sld., en mæssing kedel paa en span stoer, er sat for 1 Sld. 1 mrk., en brendeviins 
pande er paa en ½ tønde stoer med Hat og Piber er sat efter vægtigheden till penge 16 Sld., en 
kaabber kedel paa 3de fieringer stoer, er vegtig till penge 11 Sld.,  
Paa Loftet i Wæster seng. En hvid ullen ofverdynne for 4 mrk., en linnen underdynne for 3 mrk., en 
blaae rannet hofvet dynne for 6 skl., en gl. linnen hofvet dynne for 2 skl., en pude med lin vor for 2 
mrk., it brue garns lagen for 4 mrk., it gl. bruegarns lagen for 2 mrk.,  
I Nordøster seng ibdn. En gl. ullen ofverdynne for 2 mrk., en gl. lappet ullet underdynne er sat for 
14 skl., en gl. ullen hofvet dynne for 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk., it Askebord paa loftet for 
3 mrk., en eege Ørk med laas er sat for 2 Sld., it førre sengested er satt for 3 mrk., en forbenk for 8 
skl.,  
I Steerhuuset. 
En haand Qvern med huus og jern seil for 2 Sld., it brøger kar paa 1½ tønde for 4 mrk., en kierne 
for 1 mrk. 8 skl., it brøger kar paa 1½ tønde paa tillet for 1 Sld. 2 mrk., 2 straabonds tønder á 8 skl 
er 1 mrk., en ploug med jern hiull bøsse løbere og ringe for 6 mrk.,  
I Krubhuuset i en seng. En ullen ofverdynne for 3 mrk., en gl. linnen underdynne for 8 skl., it gl. 
blaargarns lagen for 2 mrk.,  
Boehawe. 
En aske kiste med laas og hengsler for 3 mrk., it førre medskab med en dør og laas for 2 Sld., 2 
ølhalf tønder begge for 2 mrk., 2 straabonds tønder for 8 skl., en wogn med smaae stier hammel, 
tøm og halseeler for 2 Sld. 2 mrk., nog en wogn uden stier, med tøm, hammel og halseeler for 1 
Sld., en gl. wogn uden nogen behør for 2 mrk., 2de aar med bun bill á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2de gl. 
harer á 12 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 
It førre bord uden skuffe med skraaefod for 1 Sld., it eege wraaeskab med 2de dører med laas og 
hengsler for 2 Sld.,  
Anders Laursen Udbygger boende i Saltnur, angaf Enken at skall verre skyldig her till boet penge 
for opbaarne vare, som andrager 9 mrk. 4 skl.,  
Item Angaf Enken, at Henning Mortensen i Svaniche er her till boet skyldig, for opbaarne wafre 
som opdrager till penge 15 mrk. 12 skl., disse evende fordringer forblef ved aftale paa Sterfboet til 
fællet deeling. Enken og børnen imellem. 
Dend sæd som i dette aar her ved denne 18 gaard er saaed, som Enken angaf at verre 1 1/5 tønde 
Rug otte tønder Biug og en rest Aure dette saavelsom hvis afgrøede deraf tillige med Enkens 
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afgrøde kand skylde, der om blef nu paa Sterfboet afhandlet, at Enken det tilsammen skal holde, og 
der imod Enken at afreede, og betale, alt hvis skat, Landgielde og rettighed, sampt resterrende 
tienneste løn, og hvis  som bør ydis for denne Gaard for Anno 1701. og der som endda meere ofver 
skyder, Saa beholder Enken det till fællets føede og fremtarf for sig og sine  børn, og der for ike nu 
noget af sæden till dette Sterfboes middel er att indføre end forskrefvet staar. 
Elernest blef angifven efter skrefne denne Salige Mands Ifareklæder, som er wurderet i følgende 
maader, en sort fifskaftes kiol for 10 mrk., en sort wadmels kiol for 6 mrk., en graae fifskaftes kiol 
for 6 mrk., en sort wadmels kiol for 4 mrk., it par sortte gl. klædes bopser for 2 mrk. 2 skl., summa 
7 Sld. 2 skl., her foruden fandtes en flindtebøsse,  
som dend eldste Søn Hans Danielsen blef bevilget af werdie 6 mrk., Item fandtes en flint 
Carbiner,  
som dend anden Søn Lasse Danielsen er blefven bevilget af werdie 3 mrk., der fandtes og en 
mæssing klæsted Kaarde af werdie 3 mrk.,  
hvilken og dend 3die søn Jens Danielsen er bevilget, og Dend yngste søn Mortten Danielsen 
blef bevilget, imod forskrefne sine brødres Gewehr en hue saa god som 3 mrk., som moderen will 
tilsvarer till,  
Og daatteren blef bevilget en liden laasfast fyrer kiste, saa god som 4 mrk.,  
Imod forskrefne Ifareklæder og resten som denne Salige Mands Børn hafver paaklædt bekommet, 
som Enken nu angaf og blef vedgaaet paa Sterfboet, beholder Enken sine egne Ifareklæder. 
Saa deelis forskrefne denne Salige Mands Ifareklæder, imellem forskrefne denne Salige Mands 4 
sønner og en daatter, er deraf en broderlaad penge 6 mrk. 4 skl., og daatterens laad 3 mrk. 2 skl.,  
For dend eldste søns anpart 6 mrk. 4 skl., er udlagt en sort fifskaftes kiol for 10 mrk., till ofvers 3 
mrk. 12 skl., :/: 
Dend anden søn er udlagt en sort wadmels kiol for 4 mrk., it par sortte wadmels klædis bopser for 2 
mrk. 2 skl., hos in broder 2 skl.,:/: 
Dend 3die søn for sin anpart 6 mrk. 4 skl., er udlagt, en sort wadmels kiol for 6 mrk., hos sin eldste 
broder 4 skl., :/: 
Dend yngste søn for sin anpart 6 mrk. 4 skl., er udlagt, en graae fifskaftes kiol for 6 mrk., hos sin 
eldste broder 4 skl., :/: 
Daatteren for sin anpart 3 mrk. 2 skl., er udlagt, hos sin eldste broder Hans Danielsen af en sort 
fifskaftes kiol at hafve disse 3 mrk. 2 skl., :/: 
Skifteforwalteren tilspurdte Enken med sin Laugwærge, saavelsom tilstæde wærrende wærger for 
børnen, og tilsiuns wærgerne, om de viste meere till dette boes middel at angifve. 
Der till de svarede, at de ike viste meere løsøre at angifve, end angifvet er og forskrefvet staar, men 
angaf at dend 18 gaard i Østerlaursker sogn, er denne salige Mand hans efterlefvende hustru og 
børn fri tilhørrende, Naar Mortten Bendsen i Svaniche som her efter mældes, bekommer sin andeel 
af denne 18 gaard. Hvor udi hans hustru Elsebeth Hansdaatter, efter derom ergangne Samfrender 
forretning sin andeel tilreignet, og nu efter afreigning her paa Sterfboet, endelig rest tilkommer, af 
ald sin hustruis andeel, baade af løsøre og Jordepenge. Saavell af den 18 som 19 gaarder i Øster 
laursker sogn, i alt penge 28 Sld. 2 mrk. 4 skl., og naar disse 28 Sld. 2 mrk. 4 skl., er betalt, skall 
denne Salige Mand med hustru og børn dend 18 gaard i Østerlaursker sogn fri tilhøre, Item angsfvis 
nu her paa Sterfboet, at dend 19 Gaard i Østerlaursker sogn, er og denne Salige Mand efter 
indfrielse fra sine sydskende, siden dend aar 1684, er blefven taxeret af Daniel Hansen er blefven 
indløst, skal verre fri tilhørrende allermeste, at Daniel Hansen skal hafve af Ødber Lassen opbaared 
og bekommet 66 Sld., og igien till Ødber Lassen af Daniel Hansen bemelte 19 gaard til forsikring 
stillet; hvilket forskrefne till videre henstilles till Samfrendernis eigentlige paa kiendelse og 
udreigning, naar de paa disse formelte 2de 18 og 19 gaard i Østerlaursker sogn, vorder opmeldet, og 
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da de vedkommende der till at stefnes, og én hver sin Prætension forbeholden, saavidt loven for 
melder, naar nu løsøre godset tilsammen reignis, blifver Summen 234 Sld. 2 mrk. 14 
skl.,  
Hernest blef angifven efterskrefne Bortskyldige Gield og Prætensioner, og er der till 
giort Udleeg som her efter følger, nemlig. 
Welb: Hr: Vice Landsdommer Ancher Muller fordret efer sin sedel, som efter afreigning, nu af 
Enken med sin Laugwærge og de vedkommende  vedgikes, at Sterfboet till ham er skyldig Penge, 
59 Sld. 3 mrk. 6 skl., Udlagt en brun skioldet stud, item en sort hielmed stud begge sat for 16 Sld., 
en brendevins pande paa en ½ tønde stoer med Hat og Piber  for 16 Sld., en sort bliset gilling for 8 
Sld., en sort brun bliset gilling for 11 Sld., en bleeg røgget Koe for 6 Sld., en liden sort stud for 3 
Sld., er 60 Sld., till ofvers 10 skl., :/: 
Jacob Kofod i Svaniche fordred efter sin seddel og afreigning som nu vedgikes i alt penge 27 Sld. 2 
mrk. 8 skl., her for er udlagt en brun Koe for 5 Sld., en brun beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en graae 
ung gilling for 7 Sld., en graae Hoppe og it brunt Horsføll for 8 Sld., it blaae herret studnød for 2 
Sld., Ved herr Landsdommers udlæg 8 Skl., :/: 
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Enken efter Accordering paa 
Sterfboet bevilget at beholde 8 unge og gl. stoke med bier udi, og for resten naar Enken betaler de 
smaae Summer, som er till rest af denne Salige Mands begrafvelsis bekostning, blef Enken bevilget 
udleeg for 30 Sld., udlagt en sort skioldet Koe for 5 Sld., en røe herrit Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort 
hielmet Koe for 5 Sld., en røe skimlet Hoppe og it skimlet Hestføll for 5 Sld., en graae bliset Hest 
Foele for 6 Sld., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 2 smaa Lam á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., :/: 
Anders Andersen i Østerlaursker sotre fierings kaabber kedel gn fordred  ved Jep Hansen arbiedsløn 
penge 1 mrk. 8 skl., udlagt it Lam er sat for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 5 Sld., udlagt af en tre fierings kaabber kedel disse 5 Sld., 
her forer efter Accordering ikun bekommet 4 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 8 Sld.,  udlagt, af en 3 fierings kaabber 
kedel at hafvis 6 Sld., en span stoer kaabber kedel for 2 Sld., bekom her for penge 6 Sld. 2 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., her for er udlagt it røt 
Tyrnød er sat for 6 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 133 Sld. 6 skl., 
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 101 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Deraf Moderen tilkommer dend halfvepart som er penge 50 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Den anden halfvepart deelis imellem denne Salige Mands med sin efterlefvende hustru auflede 4 
sønner og en daatter, er deraf en broderlaad penge 11 Sld. 1 mrk. 2 2/3 skl., Og en søsterlaad er 5 
Sld. 2 mrk. 9 1/3 skl.,  
Og som dagen nu er forløben, saa sluttes denne forretning, der ved, At Enken og børnen i morgen 
for deris Summa vorder udlagt af det taxerede Gods, efter som nu ingen videre Gield, blef fordred 
eller angifven, hvor for vi dette med vore hænder og Zigneter, at saaleedes som forskrefvet staar er 
tilganget og passeret, till vidnisbyrd bekræfte, Skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Paa Høy Edle og velbaarne Hr: Oberster Commendant og Amptmands wegne Hans Jensen. 
Henning Brugman.  Ødber Ø:L: Lassen.  Mound M:L: Lasen.  Jep Lassen. 
Mikell M:J: Jensen.eget skrefne navn.  Anders A:J:S: Jensen.egen haand. 
Hans H:H: Hansen.  Morten Laursen.       Hindze H:R: Rasmusens eget skrefne navn 
Jep Hansen. Peder P:M:S: Morhensen. Eget skrefne navn. 
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Nest paafølgende dend 1. jully berørte 1701. Er atter med denne forretning toretagen og 
Passeret følgende,  
For Eknens anpart som er 50 Sld. 3 mrk. 4 skl., hvor for er udlagt, en sort hielmet Koe for 2 Sld. 
2 mrk., en røe skioldet Koe for 4 Sld., en røe hielmet Koe for 4 Sld., en gl. sort brun gilling for 1 
Sld. 2 mrk., en sort bliset Hoppe for 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 5 Lam á 1 mrk. 8 skl. Er 
1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en gl. guhl brun gilling for 2 Sld., 4 gl. Gies og en Gaase for 1 Sld. 1 mrk., 8 
Gieslinger á 8 skl er 1 Sld., en røe sandet Soe for 3 mrk., it ungt Soe svin for 2 mrk., 2 unge galt 
svin for 4 mrk., en kaabber kedel paa 1½ fiering stoer for 7 Sld., en mæssing kedel for 1 Sld. 1 
mrk., en haand qvern med huus og jern seil for 2 Sld., it brøger Kar paa 1½ tønde for 1 Sld., en 
kierne for 1 mrk. 8 skl., endnu it brøgger Kar paa 1½ tønde paa tillet for 1 Sld. 2 mrk., 2 straabonds 
tønder á 8 skl er 1 mrk., en ploug med jern, bøsse, løbere og ringe og juhl for 1 Sld. 2 mrk., I 
Krubhuuset, en ullen ofverdynne for 3 mrk., en gl. linnen underdynne for 8 skl., it blaargarns lagen 
for 2 mrk., en aske kiste med laas og hengsler for 3 mrk., it førre madskab med en dør og laas for 2 
Sld., 2 Ølhalf tønder for 2 mrk., 2 straaebonds tønder for 8 skl., en wogn med smaae stier, hammel, 
tøm og halseeler for 10 mrk., en wogn uden stier, med tøm, hammel og halseeler er sat for 4 mrk., 
nog en wogn uden nogen behør er sat for 2 mrk., 2 aar med jern bill er satt for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. 
harrer á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en forbenk for 8 skl., it førrebord i stuen uden skuffe med skraae 
foed er sar for 4 mrk., her af till ofvers paa denne laad 2 mrk, 4 skl., :/: 
Dend eldste søn Hans Danielsen som Peder Lassen er wærge for, tilkommer i arf efter sin Sahl: 
fader af løsøret 11 Sld. 1 mrk. 2 skl., der for er udlagt, hos Mortten Ibsen i Saltunne i Østermarie 
sogn, en hvid blaket Koe paa leyen og leyen er betalt till allehelgen nest kommen sat fot 4 Sld. 2 
mrk., en ung bliset Hoppe for 5 Sld., en eege Ørk med laas er sat for 2 Sld., er 11 Sld. 2 mrk., til 
ofvers 14 skl., :/: 
Dend anden søn Lasse Danielsen som Morbroderen Mouns Lassen er wærge for tilkommer 11 
Sld. 1 mrk. 2 skl., er udlagt, en røe Koe for 5 Sld., en ung røe skimlet Hoppe for 6 Sld., hos 
broderen Hans Danielsens udleeg 14 skl., hos Moderens laad 4 skl., :/: 
Dend tredje søn Jens Danielsen som Mortten Laursen i Østermarie sogn er wærge for tilkommer 
11 Sld. 1 mrk. 2 skl., hvor for er udlagt hos Anders Jensen paa 25 gaards grund i Østerlaursker 
sogn, er en blak stierned Koe paa leye og leyen at være betalt till neste helgendag sat for 4 Sld., nog 
en sort Qvie er sat for 2 Sld., i stuen it eege wraaeskab med 2 dørre og laas for 2 Sld., paa loftet i 
wester seng, en hvid ullen ofverdynne for 2 Sld., en linnen underdynne for 3 mrk., en blaae rannet 
hofvetdynne er sat for 6 skl., en gl. linnen hofvet dynne for 2 skl., en pude med lin waar for 2 mrk., 
it bruegarns lagen for 1 Sld., er 11 Sld. 8 skl., her af till ofvers 6 skl., :/: 
Dend yngste Mortten Danielsen som Morbroderen Jep Lassen paa fri gaarden i Østermarie sogn, 
er wærge for tilkommer 11 Sld. 1 mrk. 2 skl., hvor for er udlagt, en røe beltet Koe for 5 Sld., en røe 
Qvie i andet aar for 2 Sld., it fyrer sengested paa loftet for 3 mrk., it askebord paa loftet for 3 mrk., 
2 røede i indeværrende aar føede kalfve som er Qvie kalfve for 4 mrk., it bruegarns lagen i wæster 
seng er sat for 2 mrk., i nordøster seng paa loftet, en ullen ofverdynne for 2 mrk., en lappet ullen 
underdynne for 14 skl., en ullen hofvetdynne for 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk., hos broderen 
Jens Danielsens laad 6 skl., ved Moderens laad 6 skl., er 11 Sld. 1 mrk. 2 skl., :/: 
Daatteren Giertrud Danielsdaatter som Hans Hansen i Elled i Østermarie sogn er wærge for 
tilkommer 5 Sld. 2 mrk. 9 skl., udlagt en sort Qvie for 3 Sld. 1 mrk., en sort beltet Qvie for 2 Sld., 
hos Moderens laad 1 mrk. 9 skl., er 5 Sld. 2 mrk. 9 skl., :/: 
Wærgerne med forberørte deris wærgemaaller, hafver at forholde sig efter loven, dette saa at verre 
Passeret Testerer. Hans Jensen.  Henning Brugman. 
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Anno 1701. Den 5 Jully. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter  Peder Andersens Salige Hustru Kirstine Jensdaatter, 
som boede og døde, i Nylaursker kirke Præstegaard, hvor at Sognepræsten den, formeldelst de 
hafver verret forhen i tieneste hos hammen, i hans Boe, hafver laandt dem huus verrelse, og det. 
Imellem denne Salige Mands efterlefvende  Mand, bemelte Peder Andersen paa eene side, og begge 
deris sammen auflede børn, som er 2 Sønner og 5 døtter, hvor af  
 
Sønnen dend eldste  er Jens Pedersen paa 9 aar gl.,  
Dend anden Søn Anders Pedersen paa 2  gl.,  
Dend eldste daatter er Hanna Pedersdaatter paa 15 aar gl. 
Dend anden daatter er Giertrud Pedersdaatter paa 13 aar gl. 
Dend tredje daatter er Inger Pedersen paa 10 aar gl. 
Dend 4de daatter er Anna Pedersdaatter 6 aar gl. 
Dend yngste daatter er Karne Pedersdaatter paa 3 aar gl. 
For dem er faderen Peder Andersen self wærge, efter lowen. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende,  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel Madsen og Rasmus 
Mortensen. Bebbe boende i bemelte Nylaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun Hest gilling for 8 Sld., en lys brun Hoppe for 6 Sld., en sort brun Hoppe for 6 Sld., en gl. 
lysbrun snoppet og stiernet Hoppe for 4 Sld.,  
Qveg. 
En gl. brun hielmed Koe for 4 Sld., en brun skioldet og stiernet Koe for 5 Sld. En bleeg røed Koe 
for 5 Sld., 3 sort braagede i indeverrende aar føede Tyrkalfve á 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Faar og Lam. 4 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., 4 smaae Lam á 1 mrk er 4 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 3 mrk., 4 Gieslinger á 4 skl er 1 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med Høe stier, træstie suller, hammell, tøm og halseeler for 2 Sld., en ploug 
med Jern, huil bøsse og ringe for 6 mrk., it aar med bill for 12 skl., 2 gl. harre á 4 skl er 8 skl., en gl. 
Jern tyfve for 4 skl., en gl. kaabber kedel med mæssing lapper paa for 2 mrk., som dend var vegtig 
til en gl. finne kitte for 3 skl., 3 gl. sybøtter á 3 skl er 9 skl., en gl. bærekande 3 skl., it gl. fyrrebord 
med oben foed for 1 mrk., it gl. fyrre kiste uden laas for 2 mrk.,  
Bedrager  sig saa tilsammen Boets middel nemlig 50 Sld. 15 skl.,  
Denne Salige Qvindes Ifareklæder, som vare gandske ringe, blef berettet at en deel vare bortgifvet 
til dem som hafver opvardet denne Sal: vinde i sin svaghed og resten er efter aftale paa Sterfboet 
forblefven till at paaklæde denne Salige Qvindes smaae efterlefvende børn, hvor till de vare 
nødtørstige at forslide; 
Hvis Sæd som dette Sterfboe er tilhørrende, der om blef aftalt, at faderen till berørte børn, skall 
beholde, till at besvare, hvis ham er befallet at Contribuere for indeværrende aar 1701. at deraf ej 
noget till dette Sterfboes middel er at anføre; 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield; 
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Efter dend under retning, som denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand Peder Andersen er skyldig 
blefven, og meddelt i Bogklaringen dend 14 Marty 1701: befindes bemelte Peder Andersen for Aa. 
1700 at restere af dend 21 gaard hand forhen beboet hafver, i alt penge 8 Sld.,:/: 
Hr: Proubsten Sognepræst i Nylaursker sogn fordred som rester till 1. May 1701: som vedgikes 
penge 4 Sld. 8 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter sin seddel som vedgikes i alt penge 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., :/: 
Peder Espersen i Nylaursker sogn fordred rente af 7 mrk., som bestaar i dend 21 gaard i Nylaursker 
sogn, udi 5 aar, paa sin myndlings weigne, som heeder Gunnild Nielsdaatter, som har deris penge 
derudi, Peder Andersen svarede at hand har leyet gaarden af herr Prousten Hr: Jens Morsing og 
Hindze Hansen i Ellebye i westermarie sogn, som har deris penge der udi, og dend leye 10 mrk., de 
da efter Accordering blef aarlig foreenet om, sagde Peder Andersen at hafve betalt, og ikun meere 
leye vilde verre stendig, hvor for denne Prætention er til loug og ret henviist. 
Imod denne Salige Qvindes Udfart eller begrafvelses bekostning, saa og till foesterløn, imod desse 
denne Salige Qvindes smaae børns opforstring, begierte hendes efterlefvende Mand Peder Andersen 
ey meere til wæderlaug, end udleeg for penge 10 Sld.,:/: 
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte 4 mrk., :/: Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 
Sld.,:/: Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., :/: wurderings mændene for deris umage hver 
bevilget 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till Penge 36 Sld. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 14 Sld. 5 skl.,  
deraf tilkommer faderen dend halfvepart som er penge 7 Sld. 2½ skl., dend anden halfvepart dehlis 
imellem forskrefne denne salige Qvindes med bemelte sin Mand Peder Andersen auflede 2 sønner 
og 5 døttre er deraf en broderlaad penge 6 mrk. 4 skl., og hver søsterlaad er 3 mrk. 2 skl.,:/: 
og som faderen er self børnens wærge, og Creditorerne will betroe faderen Peder Andersen som føe 
ermælt, hvis de hafver at fordre, Saa beholte Peder Andersen det anførte løsøre gods, og der imod 
svarrer till berørte bort skyldige Gield, og fer foruden svare bemelte sine børn till arfvepart, som 
dem efter forskrefvet staar, ja udreignet, og saaleedes dette skifte derved er sluttet. Efter som 
faderen Peder Andersen efter skifteforwalterens anfordring, ike hafde meere till dette Sterfboets 
middel at anføre, ike heller angaf sig flere med videre bort skyldige Gield, end foran findes indført, 
hvilket at saa er tilganget og Passeret, des till vidnisbyrd under vore hender og zigneter skiftesteden 
Ut Supra. Hans Jensen.  Henning Brugman. Peder P:A:S: Andersen.egen haand. 
Rasmus Mortensen. Mikel M:M:S: Madsen egen haand. 
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Anno 1701. Den 14 July. Er efter Holden Registrering efter Salig Rasmus Rasmusen, som 
boede paa ded 10de Waarnet grund i et Udhuus beliggende i Nyker sogn. Hvor hand ved døden 
afgik dend 12 Aujus: og var uden Ægteskab, efter ham er hans sydskende som skall arfve, nemlig 3 
brødre som er udenlands og 2 søstre som erre paa landet, tillværelse her sammesteds, og det i 
underskrefnis nerverrelse, hvor, da, blef forefunden og angifven følgende,  
 
en hvid graae Mæhr, en brun Mæhr it brunt ugillet fior gl. Hestføll. En sort beltet Koe, en røe røget 
Koe, it røe brun studnød i tredje aar gl., 6 gl. Faar, 6 unge Lam, 2 gl. Gies. 7 unge Gieslinge, 2 
wogn ree og 4 gl. hiull, 2 skifwrag bræ, en graae og en sort wadmels kiol og it par skindbopser, it 
par lerrids bopser, berørtte huus som er 6 stolperum som denne Salige Karll og tilhørde, dette her 
foruden en den sæd som ved huuset er saaed, som ved taxeringen skal værde angifven er saa i voris 
nerverrelse Passeret Testerer.  Henning Brugman.  
Hans H:M:S; Madsen.eget skrefne navn.   Hans Ibsen.  
Laurids L:R: Rasmusen egen haand.  Christen C:H:S: Henriksen. 
 
Anno 1701. Den 18 Jully. Er efter Lovlig giorde Tillysning Holden Wurdering, efter forhen giorde 
Registrering, sampt skifte og Liqvidation efter Salig Rasmus Rasmusen, som boede og døde i it 
Udhuus beliggende paa dett 10de Wornedes grund udi Nyker sogn, imellem denne Salige Carll som 
døede uden ægteskab, hans efterlefvende sødskende, som nu blef angifven at verre 3 brødre, som 
erre udenlands, hvor af 
Dend eldste broder er Jacob Rasmusen. 
Dend anden broder er Lars Rasmusen som begge er tvillinger, 
Item dend yngste broder er Reinholt Rasmusen, og som ike nu eigentlig vides paa hvad ært de nu 
erre at finde. 
Saa er for dem alle tre till wærge anordnet, som sig det og godvillig paatage, Sognedeignen Jørgen 
Andersen som hafver fornefne 10de worned under dyrkelse lofvet der for till deris faldene arfvepart 
at svare; 
Dend eldste denne Sahl: Carls syster er Karne Rasmusdaatter, er hendis Mostermand Christen 
Henriksen boende her i Nyker sogn wærge for, 
Dend yngste søster er Kirstine Rasmusdaatter, som hendis Moderbroder Lars Rasmusen boende i 
Arnager er wærge for. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten,Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Madsen og Povel 
Rasmusen. Boende i bemelte Nyker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger 
nemlig. 
Qveg. En sort beltet Koe for 4 Sld., en røe røgget Koe for 5 Sld., it røe brunt studnød i tredje aars gl. 
for 2 Sld. 1 mrk.,  
Faar og Lam. 6 Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 6 Lam á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., 7 Gieslinge á 7 skl er 3 mrk. 1 skl.,  
Øeg. It brunt ugillet for gl. Hestføll for 3 Sld. 2 mrk., en graae Mæhr for 6 Sld., en brun Mæhr for 5 
Sld. 2 mrk., 2 wogn ree og 4er gl. hiull med dret for 3 mrk., en træ brake hammell med baste deeler, 
hammel reeb og en gl. haartøm og halseeler for 1 mrk., it gl. møgbræ for 4 skl., it skib wragbræ for 
8 skl.,  
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Sæden er 1 skeppe ang sæd her ved huuset sat for 1 Sld., 2 tønder Haufre saaed paa Niels Ibs grund 
her i Nøker sogn, hvor da, er forfunden, og Passeret som her efter følger, og af Jordlyen er betalt, 
hver tønde land Haufre Jord sat for 4 mrk., er 2 Sld.,  
Christen Henriksen Skaaning i Nøker sogn angaf, at denne Sahl: Carll hafver saaed paa dend gaards 
grund, som Sahl: Anders Kures Enke boer, i Westermarie sogn, 1½ tønde haure og en skeppe Biug, 
hvor og er forfunden og Passeret at Jordlyen deraf er betalt, og de 1½ tønde haure sæd sat for 1 Sld. 
2 mrk., og dend skeppe Biug sæd er sat for 2 mrk.,  
Denne Salige Carls Ifareklæder er efterskrefne, en sort wadmels kiol, med guhl og sort wadmel till 
underfoer for 2 mrk. 8 skl., en graae wadmels kiol med barket ulled underfoer for 4 mrk., it par 
allumits skindbopser for 1 mrk., it par gl. lerris bopser for 8 skl., 
Hvilket som denne Salige Karl med sin bemelte tvende søster iboede, som tilsammen er 6 stolpe 
rum, hvor udi er it stolperum Krubhuus, westen till med gl. plagetille, stuen it stolperum med 
skafwrag bræder ofver, it Stolperum Sterfhuus og forstue med Ælletræ till flage ofver, og 3 
stolperum ladehuus, med hvis der udi stoed og nagelfast, er winduer og dørre med lyng og straatag 
paa, er til sammen sat for penge 12 Sld.,  
Skifteforwalteren tilspurde de vedkommende, om de hafde meere till dette Sterfboes middel at 
angifve, hvor till de svarede, at denne Salige Carl ey videre var tilhørrende, hvor for saa denne 
Sahl: Karls boes middel er sluttet, og sammen reignet, som andrager til penge 53 Sld. 
2 mrk. 13 skl.,  
Dernest blef angifven efter skrefne bort Skyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
her efter følger nemlig. 
Lars Rasmusen udi Arnager fordred for forstrekning till denne Salige Karls begrafvelse opbaared 
hos Rasmus Rasmusen i Rønne, tilsammen 6 Sld. 1 mrk., for liigkisten 2 Sld. 2 mrk., er tilsammen 
kaasted 3 mrk., Præsten 6 mrk., for liig Prædiken for reyser og besvær 4 mrk., er tilsammen 12 Sld., 
og for disse 12 Sld., er udlagt, it brunt fior gl. ugillet Hestføll for 3 Sld. 2 mrk., en brun mæhr for 5 
Sld. 2 mrk., it røe brun stud for 2 Sld. 1 mrk., en sort wadmels kiol med guhl og sort wadmell till 
underfoer for 2 mrk. 8 skl., it par lerris bopser for 8 skl., :/: 
Rasmus Berrildsen i Arnager fordred for en Muhqvoete penge 4 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., it 
Lam for 1 mrk., :/: 
Sogne Deignen Jørgen Andersen fordrer som vedgikes penge 6 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 
mrk., Kloke ringens penge som kirke wærgen fordred 1 mrk., Kirkepenge for Anno 1699 og 1700. á 
8 skl er 1 mrk., udlagt 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., :/: 
Karne Rasmusdaatter fordred som hun har udlagt, at denne Salige Karl i sin svaghed har fortæred, 
som opdrager 5 Sld., og for sin opvartning imedens hindes broder lefved og i hans svaghed 8 mrk., 
er 7 Sld., for de 7 Sld., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk., 7 gieslinge for 3 mrk. 1 skl., wogn ree og 4 gl. 
hiul og dret for 3 mrk., af en graae Mæhr for 6 mrk., en sort beltet Koe for 16 mrk., till ofvers 1 skl., 
og 2 mrk., :/: 
Christen Henriksen Skraaning fordred for 2 skepper Rugmeell 5 mrk., for sin umage og besvær ved 
denne Salige Karls svaghed og begrafvelse 4 mrk.,  
for en Qvindes umage i denne Salige Karls Svaghed 3 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., udlagt for de 14 mrk., 
3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., 2 Lam for 2 mrk., en skeppe Biug saaed paa Salige Anders Kures enkis 
gaards grund i Westermarie sogn 2 mrk., hos Karen Rasmusdaatters udleeg 1 mrk., Kirstine 
Rasmusdaatter fordred som hun har udlagt i hendis broders Svaghed, saa og for hendis opwartning 
imedens denne Sahl: Karl lefvede, saa og i hans svaghed, bekostning og alt penge 5 Sld., udlagt, én 
røe røgget Koe er sat for 5 Sld., :/: Povell Rasmusen i Nøker sogn fordrer for torn og giersel 2 mrk. 
8 skl., for Græsgang for berørtte tvende Kiør 4 mrk., er 6 mrk. 8 skl., udlagt ved Karen Rasmus 
daatters udleeg 8 skl., en graae wadmels kiol med barket ullet under foer for 4 mrk., en træbrake 
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hammel med baste seeler, hammell reeb, en gl. haar tøm og halseeler for 1 mrk., it par Alluuet skind 
bopser for 1 mrk., :/: Niels Aristsen i Nyker sogn fordret for it par skoe 2 mrk., for en Koe at føede 
en tidlang 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk. 8 skl., udlagt af de 2 tønder Haure saaed paa Niels Ibs grund i 
Nøker sogn at havis disse 3 mrk. 8 skl., :/: 
Peder Hansen paa Blyekoppergaarden fordred som vedgikes penge 2 mrk., udlagt af de 2 tønder 
Haufre sæd saaed paa Niels Ibsens grund i Nøker sogn at hafvis 2 mrk., :/: 
Niels Christensen Prost i Rønne fordret som vedgikes 3 mrk., udlagt af de 2 tønder Haufre sæd 
saaed paa Niels Ibsens grund i Nøker sogn at hafvis 2 mrk. 8 skl., hos Karen Rasmusdaatter 8 skl.,  
Svend Christensen fordred for bemelde 2de bræder 12 skl., udlagt it møgbræ for 4 skl., it  skifwrag 
bræ 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage Salarium 4 mrk., udlagt af en graae Mær disse 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 9 mrk., udlagt af en graae Mær 2 Sld., it Lam for 1 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af en graae Mæhr 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris image hver 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., udlagt af en graae Mæhr 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 39 Sld. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 14 Sld. 2 mrk.,  
som deelis imellem denne Salige Karls forskrefne sødskende 3 brødre og 2 søster, er deraf en 
broderlaad 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., og en søsterlaad er penge 1 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
For de tvende udenlands brøders anpardter, som andrager tilsammen 10 Sld. 3 mrk. 8 skl., som 
bemelte Deignen Jørgen Andersen paatager sig at wærge for er udlagt og indført udi berørtte huus 
med behør efter taxten for penge 10 Sld. 3 mrk. 8 skl., :/: 
Dend eldste søster Karne Rasmusdaatter, tilkommer i arf efter bemelte sin broder 7 mrk. 4 skl., 
der for udlagt en skepe Rug som er saaed her ved huuset for 4 mrk., af huuset med behør efter 
taxten 3 mrk. 4 skl., :/: 
Dend yngste daatter Kirstine Rasmusdaatter tilkommer 7 mrk. 4 skl., der for er udlagt 1½ tønde 
Haure, som er saaed paa Sal: Anders Kures Enkes i boende gaards grund i Westermarie sogn, sat for 
6 mrk., af fornefne huus at hafve 1 mrk. 4 skl., :/: 
Dette saa at være tilganget og Passeret, dis til vidnisbyrd under vore hænder og zigneter, 
skiftesteden Ut. Supra, Paa Høyedle og Velbaarne Hr: Oberster Ober Commendant og Amptmands 
weigne, Hans Jensen. Henning Brugman.  Lars L:R:S: Rasmusen.  
Paa de 3de fraværrende brøderis weigne, underskrifver jeg Jørgen Andersen. 
Christen C:H: Henriksens eget skrefne navn.   Povel Rasmusen. 
Hans H:M:S: Madsen. 
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Anno 1701. Den 3 Augusty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Liqvidation efter Erik Andersens Salige hustru Sidzele Simmensdaatter,som boede 
og døde, i it Udhuus beliggende paa dend 9de gaards grund i Østermarie sogn, Og det  imellem 
denne Salige Qvindes efterlefvende Mand bemelte Erik Andersen paa eene side, og deris sammen 
auflede børn, som er en søn og 4 døttre, hvor af 
 
Sønnen er Peder Eriksen paa 5te aar gl.,  
Dend eldste daatter er Gunnield Eriksdaatter paa 14 aar gl.  
Dend anden daatter er Inger Eriksdaatter paa 9de aar gl.. 
Dend tredje daatter Giertrud Eriksdaatter paa 5te aar gl. 
Dend yngste daatter er Marite Eriksdaatter paa 3 aar gl.  
For dem er bemelte faderen self wærge. 
 
Og paa rettens weigne var ofverværende, bemelte Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Esper Povelsen og Anders 
Jensen. Bemelte i Østermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
En liden brun ung Hoppe for 5 Sld., en sort beltet Koe for 3 Sld. 2 mrk. en gl. wogn med Høestier 
og hammell for 1 Sld., en liden gl. haandqvern med huus og træseil for 1 mrk.12 skl., en ballig for 6 
skl., it kalke tøndestomme for 2 skl., en gl. tønde for 4 skl., it deigne trug for 12 skl., 2 tønder paa 
tillet for 8 skl., it aar med en gl. bill for 6 skl., en gl. harrer for 8 skl., it bord blad for 4 skl., en gl. 
tønde som det laae paa i stuen for 4 skl.,  
Ifareklæderne vare gandske ringe, som faderen har klæd paa børnen, i stuen, it gl. førre skrin med 
laas og marne hengsler for 2 mrk., en gl. møgfiel for 2 skl., møg 2gl. bræ for 4 skl., en skin vidie for 
8 skl.,  
Sæden som er saaed ved huuset, en half tønde Rug er sat for 4 1/5 tønde er sat for 6 Sld. 2 mrk., 4 
skepper Biug er sat for 3½ tønde á 4 mrk er 3 Sld. 2 mrk., 4 skepper Haure er sat for 3 tønder á 2 
mrk er 1 Sld. 2 mrk., en baadepart som er deel sat for 2 mrk., 2 ploug vidier for 12 skl., en liden 
naur for 6 skl., en stomp jern for 6 skl., en bon knif for 2 skl., it læssebord for 4 skl., it hug jern for 
3 skl., 2 jern nagle for 4 skl., it lidet langt jern for 1 skl., en jern bolt for 6 skl., 
Summa andrager Boets fornefne middel 24 Sld. 12 skl.,  
Bort skyldige Gield neml: 
Welbiurdige herr Landsdommer Ancher Müller fordred, som Manden Erik Andersen angaf penge 
14 Sld., udlagt, en sort beltet Koe for 3 Sld. 2 mrk., 3½ tønde Biug i straaet for 3 Sld. 2 mrk., 4 1/5 
tønde Rug i straaet for 6 Sld. 2 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche, har at fordre som og Erik Andersen angaf 2 Sld. 2 mrk., udlagt 2 tønder 
Haure for 1 Sld., af Hoppen penge 3 mrk. 4 skl., baade partten for 2 mrk., 2 ploug vidier for 12 
skl.,:/: 
Sognepræsten herr Søfren Laursen fordret 6 mrk., udlagt af en brun ung Hoppe disse 6 mrk.,  
Deignen Lars Søfrensen fordret 2 mrk. udlagt af en brun ung Hoppe disse 2 mrk., :/: 
Hans Clemmedsen i Østerlaursker sogn fordrer for liig kisten arbiedsløn penge 2 mrk., udlagt it 
deignetrug for 12 skl., 2 straaebons tønder paa tillet 8 skl., en gl. harre for 8 skl., it lidet gl. bordblad 
for 4 skl., :/: 
Lye af huus og jord for 1701 3 Sld., udlagt en wogn med høestier og hammel for 4 mrk., en haand 
qvern med huus og træ seil for 1 mrk. 12 skl., en ballig 6 skl., en kalke tønde stomme for 2 skl., 2 
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tønder for 8 skl., 3 møgfiele for 6 skl., it førre skrin for 2 mrk., en skin vidie for 8 skl., er 2 mrk. 8 
skl., it aar med bill for 6 skl., de aabenstaaende jern ware for 2 mrk., er 2 mrk. 6 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage 4 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvett for 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage 1 mrk. 4 skl., udlagt af fornefne brun Hoppe at hafvis disse 
penge 8 mrk. 12 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield till penge 24 Sld. 12 skl.,  
Saa at indtet er ofverblefven at deele imellem arfvingerne, faderen Erik Andersen blef af 
skifteforwalteren tilspurdt, om hand hafde meere till dette boes beste at angifve, hvor till hand 
svarede ey widere at være, end forskrefvet staar dette saa at verre Passeret, Testerer. 
Hans Jensen.  Henning Brugman. Erik E:S:S: Andersen. 
Esper Povelsen. Anders A:J:S: Jensen egen hand. 
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Denne Registering af 23 Marty 1701, findes og forhend ved ført paa folio. 107.  
 
Anno 1701. Den 23 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sas og paafølgende Liqvidation efter Bertel Jensen Skomagers Salig Hustru Margrette 
Hansdaatter, som boede og døde, paa dend 5te Jord Eyendomsgaard beliggende i Pedersker sogn.  
Og det Imellem bemelte Salig Qvindes efterlefvende Mand bemelte Bertel Jensen paa Eene side, 
og paa anden side, it deris sammen auflede børn,  
 
En  søn som nu lefver Jens Bertelsen paa 3 aar gl. saa og 
 It  lidet spet drengebarn, Peder Bertelsen, som kort efter Moderens død, og saa ved døden er 
afgangen,  
for dem er faderen Bertel Jensen self wærge, og forlagt denne Salige Qvindes brødre Peder 
Hansen og Søfren Hansen begge boende i Povelsker sogn med bemelte faderen at verre tilsiuns 
wærge; 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende efter Sig: Albert Hartwigs boende paa Wellingsgaard i 
Nøker sogn, hans begier som hosbonde dette skifte at will forwalte i hans fraværrelse 
skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders 
Rasmusen og Jens Jensen. bemelte Pedersker sogn. Hvor da er forefunden og Passerit som her efter 
følger. 
 
Øeg.  En røe bliset guhl manket Hest for 5 Sld., n gl. røe bliset Hest for 2 mrk., en sort Hoppe for 1 
Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort røgget Qviekalf for 3 mrk., en røe Qviekalf for 3 mrk.,  
Giæs. 2 gl. Gies og Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 12 skl.,  
Faar og Lam. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld.,  
Svin. En røe sandet Soe for 3 mrk., en galt gris for 1 mrk.,  
Boehawe. 
En wogn med smaae stier med hammel, tøm og halseeler for 7 mrk., en gl. sleede med træ vidier 
stier og dret for 2 mrk., it gl. wraaeskab i stuen med en laas og hengsler for 4 mrk.,  
I stuen. 
It gl. madskab med 2 dørre og 2 laasfast for 6 mrk., en gl. kistebenk under winduen i stuen for 1 
mrk., en fyrrebord med laasfast bordskuffe under for 6 mrk., en fyrre kiste med laas og hengsler for 
5 mrk., en gl. mæssing kedel for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette boes middel till Penge 29 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, som vare af ringe værdt, derom blef paa Sterfboet afhandlet, at 
faderen skall dem beholde én deel at paaklæde det berørte lefvende barn, og en deel fordi Bertel 
Jensens egne klæder, vare og gandske ringe, saa sagde Bertel Jensen, at hand ike fordi at hand dem 
blef bevilget, begider noget imod fornefne Barnets opforstring; 
Peder Hansen i Povelsker sogn fordret som vedgikes efter regenskab penge 7 Sld. 2 mrk. nog laante 
penge 1 Sld., endnu fordred Peder Hansen 9 mrk., :/: 
Stepfen Ibsen i Povelsker sogn fordred laante penge 2 mrk., endnu fordred 2 mrk. 8 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Olluf Ollufsen Sonne tilkommer efter Bertel Jensens angifvende 2 mrk., :/: 
Deignen Olluf Jacobsen tilkommer og fordred for liig begiengelse 4 mrk., og for en skeppe Biug 1 
mrk. 8 skl., er 5 mrk. 8 skl.,  
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Hans Pedersen i Pedersker sogn fordred efter afreigning 2 Sld., :/: 
Jens Jensen i Pedersker sogn fordred arbiedsløn og for en kalf i alt penge 3 Sld., :/: 
Martte Jørgensdaatter i Povelsker sogn, fordred laante penge 3 Sld. 1 mrk., :/: 
Jørgen Jensen i Aakirkebye lod fordre 7 mrk., :/: 
Christen Jydes søn, Niels Christensen i Aaker sogn lod fordrer 5 Sld., Claus Svendsen ibdn. Lod 
fordre 2 Sld., Rasmus Hansen i Pedersker sogn lod fordre 2 mrk., :/: 
Hans Larsen Møller i Pedersker sogn lod fordre 3 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Koefoed Pofvelsen i Svaniche fordred efter sin seddel 7 Sld. 2 mrk. 12 skl., :/: 
Mikel Madsen i Svaniche lod fordre 2 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Christensen Kall i Nexøe lod fordre 2 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Hans Persen Bødker i Nexøe 6 mrk., :/: 
Hans Gudbersen i Pedersker sogn 8 mrk., og hvis videre dem imellem will Bertel self svare, 
Rasmus Hansen Smed i Nexøe, er efter regnskab clart, imod denne Salige Qvindes udfart eller 
begrafvelsis bekostning blef Bertel Jensen Bevilget udleeg for 14 Sld.,  
Nog  till barnets skolegang bevilget 4 Sld.,  
Skifteforwalterens Salarium, Skifteskrifveren for sin umage, Spemplet papir till skiftebrefvet. 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. er 2 mrk.,  
Item Anders Rasmusen fordrer for en half skeppe Kirketiende Haure 4 skl.,  
Summa forskrefne Gield andrager 67 Sld. 4 skl.,  
Efter anfordring hafde de vedkommende ike meere Gods eller Gield at angifve, end forskrefvet 
staar , dette saa at verre Passeret Testerer.     Henning Brugman.       B:J:S: Bertel Jensen. 
Per P:H: Hansen. Sør S:H:S: ren Hansen.  Anders Rasmusen. 
Jens J:J:S:Jensen. 
 
Anno 1701. den 9 Augusty er efter lovlig giorde tillysning og forhen ,den 23 Marty 
nest afvigt forfattede Registering og Wurdering paa Gods og Gield, efter Bertel Jensen 
Skomagers Sahl: Hustru Margrethe Hansdaatter, som boede og døde paa dend 5te Jord 
Eyendomsgaard, beliggende i Pedersker sogn. I dag giort endelig udleeg og Liqvidation, hvor ved 
paa rettens weigne, ofver verrende Høy Edle og Welbaarne Herr Obersten, Ober Commendant og 
Amptmand, Waldemar Reetz  ved sin fuldmegtig, Hans Jensen, boende i Rønne, som dette skifte 
forwaltede efter som Sig: Albert Hartwig, ikun skall hafve én andeel i denne Gaards hartkorn som 
derfor meente at vilde dette skifte self forwalted, efter berørtte registering formelding, var og 
tilstæde skifteskrifveren Henning Brugman, og da blef paa berørte Sterfboe forrettet som følger, 
nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefougedet SR: Hans Henrich Schor, ved sin fuldmegtig Hans 
Hostosseddel, lod fordrer som rester till Amptstuen for 1700. fore haver og knegtepenge 6 mrk. 1 
skl., :/: 
Morttensen Kofod i Svaniche, fordred efter Berttel Jensens angifvende som rester 6 mrk. 4 skl.,   
Stads Capitainen i Aakirkebye Gregers Christensen lod fordre 2 mrk., :/: 
Videre blef dend forhen Registering anteignet Gield, en Caminerit og befindes i følgende maader, 
Peder Hansen i Poulsker sogn fordrede, som nu rester og Bertel Jensen siden registeringen har 
betalt der paa, at nu ej meere rester end 6 Sld., :/: 
Stepfen Ibsens  Fordring er siden Registeringen bleven afbetalt. 
Sognepræsten Herr Olluf Ollufsen Sonne lod fordre efter afregning penge 5 mrk., :/: 
Sognedeignen Olluf Jacobsen er og for sit krauf betalt, item Hans Pedersen i Persker sogn, er og 
siden Registeringen betalt, Hans Jensen i Persker sogn er og afbetaldt sit krauf, Margrete Jørgens 
daatter for sit krauf er stillet forsikring, og faderen Bertel Jensen ej begiertte at hafve væderlaug, 
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Jørgen Jensen i Aakirkebye, tilkommer og fordrer enter endelig afreigning som nu rester 6 mrk. 8 
skl., Christen Jydes søn Niels Christensen i Aaker sogn lod fordrer ved Berttel Jensen som nu rester 
1 Sld.,:/: Claus Svendsen ibdn. For sit krauf er afbetalt, item Rasmus Hansen i Pedersker sogn og 
afbetaldt. Hans Larsen Møller i Persker sogn  fordred self penge 3 mrk. 8 skl., begierte udleeg og 
tillagt, en røe sandet Soe for 3 mrk. hos Bertel Jensen 8 skl., :/: 
Hans Kofod Povelsen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 7 Sld. 2 mrk. 12 skl., Mikel Madsen 
i Svaniche fordrer som vedgikes penge 2 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Christiansen Kalle i Nexøe, er for sit krauf afbetalt. Hans Persen Bødker i Nexøe, fordrer som 
vedgikes og en rester 4 mrk., :/: 
Hans Gudbersen i Pedersker sogn, sagde Bertel Jensen for sit krauf at verre betalt:/: 
Imod udfarten og fosterløn, er Bertel Jensen med sin søn bevilget, udleeg for penge 18 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 3 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med 2de ryser i alt 9 mrk., :/: 
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk 
er 2 mrk., :/: 
Nok fordret Anders Rasmusen, for it spin kirke Aure 4 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner till penge 47 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Der imod andrager det løsøre gods till penge 29Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver saa Gielden høyer end det løsøregods penge 18 Sld. 9 skl.,  
Og som Bertel Jensen nu fremlagde, it kiøbebref, paa denne 15tende gaards Eyendom udgifvet, af 
hans Hustru fader, Hans Gudbersen i Pedersker sogn, Dateret dend 20de September 1698. inden 
Sønder Herritsting berettet, af Hans Gudbersen den 31 Jan: 1699. lyder paa 40 Sld., som af 
Bertel Jensen, efter derom en Qvitering, Sahl: Hans Gudbersens arfvinger i hende hafver, skal verre 
betalt. Da som de anførte Creditorer vill betroe Bertel Jensen, hvis de hafver at fordrer, foruden 
forestaaende Prætentioner udleeg. Saa blefven nu her paa Sterfboet, till dette skiftets endelighed 
sluttet. Saaleedis, at Bertel Jensen, beholder det anførte rørrende Gods, og for resten som løsøre ike 
kand betale som er 18 Sld. 9 skl., giøres anviisning paa forberørtte 5te gaard i Persker sogn; Og 
lofvet Bertel Jensen i det Øfrige, at holde forestaaende Creditorer uden Skade og med forderligste 
deris krauf at betale, hvilket at som forskrefvet staar. Er tilganget og Passeret, des till widnisbyrd 
under vore hænder Skiftesteden i Pedersker sogn. Ut Supra Paa Høyedle og Welb: Hr: Oberster 
Ober Commendant og Amptmands weigne Hans Jensen             Henning Brugman.       
B:J:S: Bertel B:J:S:  Jensen. eget skrefne navn. Per P:H: Hansen. 
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Anno 1701. Den 10 Augusty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Paafølgende Liqvidation efter Salig Jens Nielsen, som boede og døde, paa 
dend 22de Jord Eyendombs gaard beliggende i Povelsker sogn. Og det Imellem denne Salige 
Mands efterlefvende  hustru, Kirstine Pedersdaatter, for hende blef efter hendis  begiering  at 
laugwerge, anordnet hendis broder, Anders Pedersen Udde, boende i Aaker sogn. De paa ene side, 
og paa anden side denne Salige Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som er 1 Søn og 2 
døttre, deraf 
 
Sønnen er Mogens Jensen paa 13 aar gl., for ham er till wærge anordnet Ødber Persen  boende i 
Povelsker sogn. som er hans Moders søstermand. 
Dend eldste daatter er Kirstine Jensdaatter paa 16 aar gl. for hende werger hindes Moders 
broder Niels Udde boende i Povelsker sogn. 
Dend yngste daatter Maria Jensdaatter paa 8te aar gl. for hende wærger hindes Moders 
Systermand Hans Ibsen i Povelsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Thomas Folchman  og Jep Ollufsen. 
Begge Boende i Povelsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
Qveg. 
En sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmet en hornet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe 
for 5 Sld., en sort skioldet Qvie for 5 Sld., en sort hielmet Qvie for 3 Sld., en fior gl. brun Qvie kalf 
for 1 Sld. 2 mrk., en røe Dito for 1 Sld. 2 mrk., en blaket Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., en røe hielmet 
Qviekalf for 2 mrk., en røe stierned Dito for 1 mrk. 4 skl., en sort Tyr kalf for 1 mrk. 4 skl., en brun 
hielmet kalf for 2 mrk. 8 skl.,  
Heste og Hopper. 
En brun snoppet stiernet gilling for 5 Sld. 2 mrk., en sort brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en ung brun 
stiernet Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en gl. brun bliset Hoppe med it brun spæt Hestføll for 4 Sld. 2 
mrk.,  
Faar og Lam. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 5 smaae Lam á 1 mrk. 12 skl er 2 Sld. 12 skl., 
Giæs. 3 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 3 mrk., 10 Gieslinger á 8 skl er 5 mrk.,  
Svin. En røe sandet galt for 3 mrk., en graae Soe for 3 mrk., en hvid Soe for 2 mrk., 3 smaae Grise á 
12 skl er 2 mrk. 4 skl.,  
Træware. 
En ploug med løber, hiul, bøsse og ringe for 1 Sld., en wogn med 2 par gl. Høestier, hammel, tøm 
og Halseeler for 2 Sld., it gl. aar med bihl for 12 skl., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., it støke Eegetræ 
4 stolpe stort for 3 mrk., it eege sparetræ for 1 mrk., it Elle sparetræ for 8 skl., it støke eege leyd 1½ 
stolperum fangt for 1 mrk., it førretræ 2 stolpestort for 12 skl.,  
I Stuen. 
2 egekiste med hengsler foruden laas á 4 mrk er 2 Sld., it gl. førrebord i stuen for 2 mrk., en nye 
førre benk i stuen for 2 mrk., en gl. spoelskadet benkedynne vor for 1 mrk.,  
I Krobhuuset. 
It wraaeskab med en dør, hengsler og laas for 2 mrk., en haand qvern med huus og segl for 2 mrk.,  
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I en sengklæder. En gl. tueskeftet linned ofverdynne for 1 mrk., en gl. en skeftet hofvetpude for 1 
mrk., en linnen tveskeftet hofvet dynne for 1 mrk.,  
Kaabber. 
En liden Metal gryde er vegtig till penge 1 Sld., en gl. span stoer lappet Kaabber kedel for 1 mrk. 8 
skl., en gl. straae bonds tønde for 2 skl., en gl. sleede med træ vidier for 1 mrk.,  
Denne Salige Mands Ifareklæder, var gandske ringe wærdt, og berettes at verre omgiort at paaklæde 
børnen med. 
Saa blef Enken tilspurdt af skifteforwalteren, om hun med sin foresatte laugwærge saavelsom de 
tilstæde værrende børnens wærger, hafde meere till dette boes beste at anføre hvor till de svarede 
ike videre at verre, end forskrefvet staar,  
Dernest  blef boes løsøre middel, tilsammen reignet, som andrager till penge 73 Sld. 
2 skl., 
Wiidere fremlagde Enken med sin laugwærge, it pandtebref ofver sættelse, som lyder saaleeds 
Dommero 1. en half Rd:/  
Kiendes jeg Jørgen Knudsen, boendismand i Boelsker sogn, at jeg hafver paa mine egne, og mine 
med arfvingers wegne Bort pandtet én Øedesteel, som er dend 22 i Jordborgs tallet i Povelsker sogn 
med ald sin tilligendes, Ager, Eng, og Herlighed og ellers ved hvad navn det nefnis kand for 
Halftirdesindtiuge Sld., :/ 
Og det till Jens Nielsen nu boendes i fornefne Povelsker sogn, paa 24 aars tid/  Hvilken fornefne 
Øedesteels Jord og Grund bemelte Jens Neilsen, skall her efter nyde, bruge og beholde, paa forde 
24 aar, foruden nogen landgilde eller leyemaall, videre end dend aarlige skatt og tiende, saa og 
lofver jeg Jørgen Knudsen, for mig og mine arfvinger, at verre fornefne  Jens Nielsens fri hiemmel 
og tilstand, for benefnte 22 gaards stæl og hvis huuse, som hand der paabygger og forfærdiger, dem 
lofver jeg hammen nøyagtig betalning fore, naar jeg hammen der fra udløser, efter derom louglig 
udsigelse og medfart, till witterlighed og bekreftelse hafver jeg dette med egen haand underskrefvet, 
og venlig ombeder efterskrefne Dannemænd, venlig Niels Hansen, Hans Nielsen, Josep Eriksen og 
Laurits Hiortt. Dette med mig at underskrifve, og lofver dette naar begieris paa stemplet papir 
Inden tinge at bekræfte Boelsker sogn dend 16 Juny 1644. Jørgen J:K: Knudsennavn. Niels N:H: 
Hans navn.Hans H:N: Niels navn. Josef Eriksen dette forskrefne at verre lige lydendes ord fra ord, 
efter Originalen, bekræfter jeg underskrefne Mortten Henriksen Kok, som  
Notarius Sønder Herrits ting paa Borringholmb, efter hans Kongl: May: aller 
naadigste forordnings videre indhold Dat: som jeg og videre Testerer med egen 
haand og Zegneter. Datum Svaniche dend 13 February Aa 1699:/  Mortten Henriksen 
Kok. Not:(R:S:) 
Thomas Folkman i Povelsker sogn, som vare her tilstæde, Samtøket dette udfærdiget Inhtriment, 
saaleedes rigtig at være, Og som hand er tilordnet at wærge for sin broder afgangne Jørgen 
Folkmands søn, Jacob Jørgensen Folkman, saa formente hand i sin tid hans myndling, efter som 
fornefne hans fader Jørgen Folkman, til forskrefne 22 gaard hafde afgang, at verre nærmeste naar 
de forde aar erre forløben, denne 22 gaard at indfri, og dend efter louglig medfart at erholde efter 
som nu paa boepællen sig ike er kiende nogen till adgangen at erholde; 
Enkens laugwærge formente, ingen nærmer kunde være, end Salige Jørgen Knudsen og hans 
arfvinger, efter som deris fader berørte Pandtepenge hafver annammed og der paa bref udgifvet, till 
denne gaards adgang at erholde og for bygningen at giøre erstatning, naar pengene igien betalis skal 
Skifteforwalteren Remitterit disse forberørte Prætentioner at udføris paa behørige stæder, ved loug 
og ret. 
Sæden Angaaende, som er her ved gaarden udi indeværende aar saaed, som er Rug 1½ tønde Biug 3 
tønder, Haure 4 tønder, hvilken sæd med sin afgrøde blef efter seet, og befindes gandske ringe, hvor 
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for nu Sterfboet blef afhandlet, og med Enken og hendis laugwærge aftalt, og endelig Accorderit 
saaleedes, at Enken nu antog formelte sæd med sin afgrøde, og tillige med engen at beholde, og 
lofvet Enken med sin laugwærge, at hun der imod vil svare og betale for berørte indeverrende aar 
1701. alt hvis landgilde, tiende og rettigheder, som betalis bør, og holde de vedkommende for uden 
skade i alle maader, hvor ved det her paa skiftet nu forblef og ey noget till boes middel, deraf er at 
anføre.  
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætentioner, og er der til giort 
udleeg som her efter følger. Nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget, fordrer efter sin indgifne forbegnelse, at reste af denne 
22 gaard i Poulsker sogn, for Ann 1699: omkostning 14 mrk. 13 skl., Item for Aa 1700 rester 13 
mrk. 13 skl., er 7 Sld. 10 skl., her for er udlagt, en røe hielmet en hornet Koe for 5 Sld. 2 mrk., 2 
Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it førretræ to stolpestort for 12 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Denne Sal: Mand befindes at verre skyldig, paa it wærgemaal, hand har haft for Sal: Jens Hansen i 
Ibsker sogns søn Lars Jensen, efter det efter hammen ergangne skiftebref, dateret dend 4 juny Aa 
1698. i alt penge 12 Sld. 3 mrk. 8 skl., deraf tilkommer efterskrefne denne Sal: Carls sødskende, 
nemlig, halfbroderen Jørgen Jensen som faderen Jens Jørgensen i Ibsker sogn er wærge for 1 
mrk., nog tilkommer Jens Jørgensen paa sin hustruis weigne 8 skl., er saa det Jens Jørgensen skeer 
udleeg for 1 mrk. 8 skl., der for er udlagt, it eege sparbræ for 1 mrk., it elle spattræ for 8 skl.,  
 
Søsteren Kirstine Jensdaatter 1 Sld. 1 mrk. 9 skl., som Per Torbensen i Ibsker sogn er wærge for 
deraf rendte i 3 aar er 12 skl., giør tilsammen 6 mrk. 5 skl., hvor for er udlagt, it støke egetræ, fire 
stolpe stort for 3 mrk., it Faar for 3 mrk., en gris for 12 skl., til ofvers 7 skl., :/: 
Broderen Hans Jensen 2 Sld. 3 mrk., rentte i 3 aar er 1 mrk. 12 skl., som Jens Ibsen i Ibsker sogn 
er wærge for, er saa Capitall og rentte 3 Sld. 12 skl., der for er udlagt, en eege kiste med hengsler 
uden laas for 4 mrk., røe sandet galt for 3 mrk., it Faar for 3 mrk., it wraaeskab med en dør og laas 
for 2 mrk., it aar med bill for 12 skl., :/: 
Søsteren Margrete Jensdaatter 2 Sld. 3 mrk., rentte i 3 aar er 1 mrk. 12 skl., som Laurids 
Nielsen i Povelsker sogn er wærge for er 3 Sld. 12 skl., der for udlagt, en Egekiste med Hengsler 
uden laas for 4 mrk., en graae Soe for 3 mrk., en nye førrebenk for 2 mrk., en gris for 12 skl., en 
sleede med træ vidier for 1 mrk., en enskeftets hofvet pude for 1 mrk., ved wurderings mændenes 
udleg 8 skl., ved udfarten 4 skl., ved kirkewærgens udleeg 4 skl., :/: 
Item Søsteren Kirstine Jensdaatter 11 mrk., rentte i 3 aar er 1 mrk. 12 skl., som Jens Pellesen i 
Povelsker sogn er wærge for giør 3 Sld. 12 skl., der for er udlagt, af en røe hielmet Koe, som er sat 
for 4 Sld. 2 mrk., disse 3 Sld. 12 skl.,  
Og dend yngste Søster Hanna Jensdaatter 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., rentte 3 aar er 1 mrk. 12 skl., som 
Søfren Mounsen i Østermarie sogn, og nu Stiffaderen Jens Jørgensen er wærge for, giør 3 Sld. 14 
skl., hvor for er udlagt med Jens Pellesens myndlings udleeg at hafve af en røe hielmed Koe 1 Sld. 
1 mrk. 4 skl., it Faar for 3 mrk., en hvid Soe for 2 mrk., it førre bord i stuen for 1 mrk., en gl. 
spoelskadet benkedynne for 1 mrk., en gris for 12 skl., till ofvers 2 skl., :/: 
Ritmesteren Rasmus Nielsen, fordred efter afreigning for betaldte landgielde og andet till dato og 
med hvis Rasmus Gudbersen efter en landstings dom indbereignet, tilkommer penge i alt 11 Sld. 2 
mrk., for de 11 Sld. 2 mrk., er udlagt en sort skioldet Qvie for 5 Sld., en brun snoppet stiernet 
gilling for 5 Sld. 2 mrk., en fior gl. brun Qviekalf for 1 Sld. 2 mrk., till ofvers 2 mrk., :/: 
Sognepræsten Herr Mads Svane, fordred for tiende Anno 1699. af resten en skeppe Biug og andet i 
alt foruden korn tiende som Enken yder efter forskrefne maader af Sæden med it tiende Lam for Aa 
1701 efter fornefne Taxt beriegnet for 1 mrk. 12 skl., er 2 Sld. 3 mrk. 12 skl., udlagt it Lam for 1 
mrk. 12 skl., en sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., till ofvers 3 Sld.,  
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Sognedeignen Mouns Madsen fordred efter afreigning, med indeverrende aars Biug skeppe ind 
bereignet i alt penge 6 mrk., udlagt af en sort Koe med Sognepræsten Hr: Mads Svave at hafve disse 
6 mrk.,   Kirkewærgen Lodvig Simmensen i Povelsker sogn fordred som rester Kirketiende for Aa 
1699. 2 skepper og it spin Rug, er efter kirke taxten med it Aars rentte 2 Sld. 8 skl., udlagt med Hr: 
Mads Svane af en sort Koe 6 mrk., it Lam for 1 mrk. 12 skl., en linnen tuæskeftets hofvet dynne for 
1 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Mads Hermandsen Bonne i Nexøe, fordred efter sin seddel penge 7 Sld. 1 mrk. 10 skl., der for er 
udlagt en sort brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk.  en haand Qvern med huus og seyl for 2 mrk., 2 gl. Gies 
og en gaase 3 mrk., en brun hielmed Qviekalf for 2 mrk. 8 skl., ved Per Toybers udleeg de 2 skl., :/: 
Tommes Folkman fordret for it les halm som Enken lofvet og vedgik at betale med 2 mrk., udlagt 
ved HR: Ritmesters udleeg 2 mrk., :/: 
Mads Madsen i Svaniche har at fordre her i boet, som Enken angaf 4 mrk., udlagt en ploug  med 
løbere, huill bøsse og ringe for 4 mrk., :/: 
Peder Andersen ibdn. Lod fordre 1 mrk. 2 skl., udlagt 2 harre for 1 mrk., ved Per Torbers udleg de 2 
Sld., :/: 
Diderik Wolfsen ibdn. Lod fordre for 2 olle sild penge 2 mrk., udlagt it lam for 1 mrk. 12 skl., ved 
Peder Torbers udleg 3 skl., af en straaebonds tønde for 2 skl. Er 1 skl., :/: 
Mads Laursen i Nexøe lod foedre penge 3 mrk., udlagt 2 lam á 1 mrk. 12 skl., er 3 mrk. 8 skl., til 
ofvers 8 skl., :/: 
Anders Larsen i Nexøe lod fordre penge 1 mrk. 4 skl., udlagt, en røe stiernet Qviekalf for 1 mrk. 4 
skl., :/: 
Enken angaf at verre skyldig till Anders Jacobsen i Rønne 2 mrk., udlagt, en gl. span stoer lappet 
kaabber kedel for 1 mrk. 8 skl., ved Mads Laurs i Nexøe udleeg de 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage i alt 6 mrk., udlagt en røe Qviekalf for 6 ,mrk., :/: Skifteskrifveren 
for sin umage i alt penge 3 Sld., udlagt en sort hielmed Qvie for 3 Sld., :/: 
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en blaket Tyrkalf for 2 mrk. 8 
skl., en røe hielmet Qviekalf for 2 mrk., til ofvers 8 skl.,: /: 
Kirstine Jensdaatter fordret laandte penge 2 mrk., udlagt it støke Egeleyed 1½ stolperum langt for 1 
mrk., en tveskeftes linnen ofverdynne for 1 mrk., :/: 
Imod denne Sal: Mands Udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken Consenterit udleeg for 15 
Sld., 15 Sld., udlagt en gl. brun bliset Hoppe med spæt Hestføll for 4 Sld. 2 mrk., en sort Tyrkalf for 
1 mrk. 4 skl., en ung brun stirned Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., 10 Gieslinge for 1 Sld. 1 mrk., af en Røe  
Hielmed Koe 2 mrk., en vogn med gl. stier, hammel, tøm og halseeler for 8 mrk., en liden 
Metalgryde for 4 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Anders Udde fordred laandte penge till Enken som er 6 mrk., her for er giort indførsel i fornefne 22 
gaards pandtepenge for 6 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 74 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 68 Sld. 2 mrk., 
Bestaaende udi for berørte 22 gaards Pandtepenge som før ermælt, som deelis imellem forskrefne 
Enken, som tilkommer dend halfvepart som er penge 34 Sld. 1 mrk.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne Sahl: Mands børn, som er en som og 2 døttre, er 
deraf en broderlaad 17 Sld. 8 skl., Og en søsterlaad er penge 8 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Ellers angaf Enken, at Jep Madsen i Nexøe, er skyldig her till boet for noget Mæssing og 1 mrk. 8 
skl., Penge som hand af denne Salige Mand skall hafve annemmed, at lade giøre en mæssing pædel 
af, tilsammen 3 mrk. 8 skl., hvilket deelis Enken og børnen imellem, saaleedes at en hver nyder sin 
andeel, naar deraf noget indkommer, forskrefne saa at verre tilganget og Passeret, Testerer. 
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Paa Høyedle og Welbaarne Hr: Oberster Ober Commendant og Amptmands weigne 
Hans Jensen.  Henning Brugman. Thommis Faklmand.
 Anders A:P:U: Pedersen Udde.  Jep Olsen. 
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Anno 1701. Den 26 Augusty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Paa 
følgende Liqvidation efter Salig Jep Hansen Bødker, som boede og døde, paa 36 gaards grund i 
Østermarie sogn, Imellem denne Salige Mands efterlatte  hustru, Bendte Pedersdaatter, for 
hende er efter hendis  begiering  til laugwerge, anordnet Husbonden  Søfren Mounsen.  paa ene side, 
og paa anden side  hans efterlatte børn, som er en søn ved navn  
 
Hans Ibsen, som er i Kongens tieneste udenlands, for ham er tilordnet at wærge Jens Nielsen i 
Ibsker sogn.    Og 4 døttre, hvoraf  
Dend eldste daatter er Karne Ibsdaatter, som er udenlands, for hende er till wærge anordnet Jens 
Seyersen i Østermarie sogn. 
Dend anden daatter Kirstine Ibsdaatter, som var i Ægteskab med Haagen Nielsen Pludder i 
Gudhiem, 
Dend tredje daatter Margrete Ibsdaatter, som er i ægteskab med Jens Mogensen i Østermarie 
sogn. 
Dend 4de daatter er Elisabeth Ibsdaatter som er 23 aar gl. for hende er till ordnet at værge hendis 
søstermand bemelte Jens Mounsen ibdn.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  Esper Povelsen og Anders 
Jensen. Ibdn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
Qveg. 
En brun stiernet og skioldet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sortbrun Koe for 6 Sld., en sort brun Qvie for 
3 Sld. 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en Gaas og en Gaase á 1 mrk er 2 mrk., 6 Gieslinge á 
10 skl., er 3 mrk. 12 skl.,  It læs Rug paa halfanden tønde er sat paa 2 Sld., it læs Biug sat paa 1 Sld. 
1 mrk., it læs Haure sat paa 1 Sld., en lang høul for 4 skl., en liden høul for 2 skl., en tønde stomme 
for 2 skl., en straabonds tønde for 4 skl., it madskab i stuen for 1 mrk. 4 skl., 6 Stolperum huus, som 
denne Sal: Mand iboede med heele dørre og 2 gkl. Half dørre 4  smaa winduer i stuen og gl. flage 
tille ofver stuen og forstuen er tilsammen satt for penge 6 Sld.,  
Summa andrager efter skrefne løsøre middel till penge 28 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Blef saa angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er dertil giort udlæg som følger 
nemlig. 
Huusbonden Søfren Mogensen fordred self huusens Grund og Landgielde for anno 1699. 1700 og 
1701 er penge 2 Sld. 8 skl., Nok fordret for liigkisten, bræder og arbiedsløn penge 2 Sld. 1 mrk., 
endnu fordred en trediedeel af enpaket tønde Rugmeel for 5 mrk. 8 skl., nok fordred Penge 1 mrk. 8 
skl., dette alt sammen vedgik Enken, som opdrager till 6 Sld. 8 skl., Udlagt derfor, en sort brun Koe 
for 6 Sld., af en brun stiernet og skioldet Koe de 8 skl., :/: 
Sognepræsten Hr: Søfren Laursen fordret for liig tieneste efter Enkens løfte 2 Sld. 2 mrk., udlagt en 
sort brun Qvige er Taxeret for 14 mrk., till ofvers 4 mrk., :/: 
Sogne deignen for sinumage 3 mrk., udlagt af fornefne Qvige 3 mrk., :/: 
Østermarie kirke wærge Jens Hansen kirkepenge 8 skl., udlagt af en brun stiernet Koe 8 skl., :/: 
Jens Seyersen i Østermarie sogn. fordred som Enken vedgik 2 mrk. 1 skl., udlagt af en brun stiernet 
og skioldet Koe 2 mrk. 1 skl., :/: 
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Esper Andersen i Østermarie sogn fordred penge 2 Sld., udlagt af en brun stiernet og skioldet Koe 
for 2 Sld., :/: 
Lars Jørgensen i Østermarie sogn fordret, som Enken vedgik 1 Sld. 2 mrk., for disse 4 mrk. 2 skl., 
er udlagt af en brun stiernet og skioldet Koe 1 mrk. 1 skl., It Faar for 3 mrk., :/: 
Jens Nielsen i Ibsker sogn fordret som Enken vedgik 5 Sld., udlagt it Faar for 3 mrk., Rugen for 8 
mrk., Biuget for 5 mrk., Haufren for 4 mrk., :/: 
Peder Nielsen i Østermarie sogn fordred penge 3 mrk., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk., 2 Gieslinge á 10 
skl er 1 mrk. 4 skl., till ofvers 4 skl., :/: 
Mouns Ibsen i Østermarie sogn fordred 1 mrk., Udlagt hod Sognepræsten af en sort brun Qvie 
denne  mark.,:/: 
Hans Andersen ibdn. Fordred 12 skl., udlagt en Giesling for 10 skl.,  ved Per Nielsens udleeg 2 skl.,  
Jacob Hansen i Nexøe fordred 1 Sld. 2 mrk., udlagt 3 Gieslinge for 1 mrk. 14 skl., it madskab for 1 
mrk. 4 skl., af Huuset 3 mrk., til ofvers 2 skl., :/: 
Margrete Pedersdaatter i Svaniche fordred penge 12 skl., udlagt af huuset 5 skl., en lang høfl for 4 
skl., en straaebonds tønde for 4 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Johan Duk i Svaniche fordred 8 skl., udlagt en liden høfl for 2 skl., it tønde stomme for 2 skl., ved 
Jacob Hansens udlæg 2 skl., ved Peder Niels udlæg 2 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salario bevilget 3 mrk., er indført udi dend brune stiernet og skioldet Koe 
for penge 3 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin Salario er bevilget 1 Sld., er indført udi dend brun stiernet og skioldet Koe 
for penge 4 mrk.,  Stemplet papir till dette skiftebref for 1 mrk. 8 skl., er indført udi dend brun 
stiernet og skioldet Koe for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings manden Esper Povelsen fordret 2 skl., og saa for sin umage at wurdere 10 skl., :/: 
Anders Jensen for sin umage at Wurdere 10 skl., indført udi dend brun stiernet Koe for penge 1 
mrk. 6 skl., :/: 
Imod denne Salige Mands Udfart, eller begrafvelsis bekostning, blef Enken bevilget, til sin egen 
begrafvelse, resten af boets middel som er penge 5 Sld. 11 skl., udlagt forskrefne huus med behør 
for 6 Sld., til ofvers 3 mrk. 5 skl., :/: 
Enken tilligemed hendis laug wærge, blef af Skifteforwalteren tilspurdt om hun hafde meere till 
dette Sterfboes middel at angifve; 
Hvor til hun svarede at hinde ike meere var bevist, ey heller angaf sig fleere med fordrende Gield,  
Hvor ved saa denne Registering er sluttet, dette saa at verre tilganget og Passeret, Testerer. 
Hans Jensen. Henning Brugman.  Paa Enkens weigne som laugwærge 
Søfren Mounsen. Esper Povelsen.  Anders A:J:S: Jensen egen haand. 
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Anno 1701. Den 12 September. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Salig Peder Mortensen, som boede  i Arnager og 
Imellem denne Salige Mands efterlatte  hustru, Giertrud Jacobsdaatter, for hende er till 
laugwærge anordnet  hendis søn   Jacob Hansen boende i bemelte Arnager, og hafver denne Salige 
Mand ingen lifs arfvinger sig efterladt, og er barnfødt i Skaane, hvem ham skulle arfve, wiste  
Enken ike,  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne  
og skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  
Rasmus Mortenlsen og Mikel Madsen. Boende i Nyelaursker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger nemlig. 
 
It Badehuus nordvest i Arnager beliggende, som er tilsammen 7 stolperum, der af stuen er it 
stolperum wæsten foor stuen er 2 stolperum, hvor udi er forstue kiøken og it Cammer og der optil i 
norden 2 stolperum hødde, østen for stuen eir stolperum ladehuus med en hodde synden till for dett 
Østerste stolperum, tilligemed 2 kaalhafver, en norden og en sønden till, og 2 Pæretræ af en roed 
staaende i dend nordreste haufve med straaetag og leer vægge og hvis der udi Jord og Nagelfast nu 
befindes, som dend Sal: Mand i boede, er tilsammen taxeret for penge 22 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 
Sld. 1 mrk., 3 Lam á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en fyrrespan for 6 skl., en breed sybøtte for 3 skl., en 
gl. tiære tønde for 8 skl., it gammelt lidet fyrrebord med obenfoed for 1 mrk. 4 skl., en liden 
mæssing kedel for 2 mrk., en sort wadmels kiol for 3 mrk., en gl. saae for 8 skl., en liden benk med 
3 fødder for 3 skl., it lidet benkedynne waar 2 allen lang for 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboes løsøre middel til penge 27 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Bort skyldige Gield,  
Efter  det skiftebref ganget efter Sal: Svend Christensen, som boede og døde paa dend 7 gaard i 
Nyelaursker sogn, Dateret den 2 Aprill 1698. befindes denne Salige Mand at verre skyldig penge 17 
Sld., hvor af denne Salige Mand har betalt, til den Salige Mands Hustrue nu halfvende Mand Hans 
Sørrensen 5 Sld., resten er till Sal: Svend Christensens børn Efter samme skiftebrefs viidere indhold 
Udlagt som Hans Sørrensen børnen i sin tid tilsvarer 12 Sld., rentte heraf i 3 aar er 7 mrk. 2 skl., er 
saa Capital og rentte 13 Sld. 3 mrk. 2 skl., her for er giort Indførsel i forskrefne Huus og Plads, og 
lofved Jacob Hansen at will udløse Hans Søfrensen med forderligste, baade for Capital og Rente at 
betale; 
Hans Jensen i Tingfougde gaarden i Nylaursker sogn fordred 2 Sld., Udlagt en sort wadmels kiol er 
sat for 3 mrk., 2 Faar er sat for 6 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Jacob Hansen i Arnager fordred forstrekning, till denne Salige Mands begrafvelse som opdrog 5 
Sld., indført i fornefne huus og plads for 5 Sld., :/: 
Sognepræsten Hr: Proust Jens Morsing lod fordre 5 mrk., udlagt it Faar for 2 mrk., :/: 
Sognedeignen Mogens Jensen fordred 2 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk., :/: 
Rasmus Pedersen i Nylaursker sogn fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt it lidet fyrre bord med oben foed 
for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Blef angifven at Sterfboet er skyldig till Henrik Heinriksen i Rønne 1 mrk. 8 skl., Indført i huuset 
for 1 mrk. 8 skl., till Johan Basillius Tobakspinder i Rønne skyldig 2 mrk. 2 skl., udlagt it Lam at 
for 2 mrk., af huuset 2 skl., :/: 
Till Anders Jacobsen i Rønne skyldig 6 skl., udlagt og indført i huuset 6 skl., :/: 
Jens Laursen som grafvet till denne Sahlige Mands liig fordret 1 mrk., Indført i huuset for 1 mrk., :/ 

bornholmerting.dk 400



 2

Skifteforwalteren for sin umage bevilget 2 mrk., indført i huuset for 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren som har skrifverpenge at fordre 8 skl., og nu denne umage det tilsammen i alt 4 
mrk., indført i huuset for 4 mrk.,  
Nog fordret Jacob Hansen i Arnager for sin umage og besvær, ved at finde denne Sahlige mand og 
lade ham begrafve penge 3 mrk. 12 skl., indført i huuset for 3 mrk. 12 skl., :/: 
Enken angaf at verre skyldig till arbiedsløn paa dend Sahl: Mands liigkiste 2 mrk., udlagt, én 
mæssing kedel for 2 mrk., :/: 
Stemplet papir till dette skiftefref for 1 mrk. 8 skl., udlagt, hos Hans Jens udlæg af it Faar 1 mrk., it 
lidet benkedynne waar for 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl er 1 mrk. 8 skl., udlagt en førre span for 6 skl., en 
breed sybøtte for 3 skl., en gl. tiære tønde for 8 skl., en gl. saae for 2 skl., en liden benk med 3 been 
for 3 skl., af huuset de 2 skl.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner till Penge 27 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Saa at indtet er ofverblefven at deele imellem arfvingerne, 
 till det sidste blef Enken med sin Laugwærge, af Skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till 
dette boes middel at angifve; Hvor til de svarede ej videre at være ike heller angaf sig flere med 
videre Gields fordringer end forskrefvet staar; Hvor ved saa dette skifte der ved er sluttet, dette saa 
at verre tilganget og Passeret Testerer. Hans Jensen.   Henrik 
Brugman. Jacob J:H: Hansen. 

Mikel M:M:S: Madsen.  Rasmus Mortensen. 
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Anno 1701. Den 31 Augusty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
efter Salig  Hans Ollufsen Madiefg  Fordum Kongl: Mayts Schov Ridder som boede paa 
Kobbegaarden som er det 2det waarnet, beliggende i Østerlaursker sogn paa Borringholmb, hvor 
hand ved døden afgik dend 17 Augusty nest afvigt  
 
Hvor ved paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne  og 
skifte skrifveren Henrik Brugman, Og paa Enkens weigne, som Laugwærge, var efter hendis 
begiering, tilstæde Sigor Eskild Hartwig  i Ibsker sogn, Og blef till Wurderings mænd opmeldet  
Niels Jørgensen og Ister Runge begge boende i bemelte Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden 
og fremvist og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
Qveg.  
En røe beltet Koe med Biellen paa for 5 Sld., en røe K 
Oe med it Horn for 5 Sld., en røe bleget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en bleg røe hielmet Koe for 4 Sld. 2 
mrk., en hvid blak beltet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe hvid under buggen for 4 Sld. 2 mrk., en 
røe hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en brun Koe sort hofvet for 5 Sld., en lysbrun Koe med en staket 
Rumpe for 5 Sld. 1 mrk., en røed flin horned Koe for 5 Sld., en røe bleeg hielmet goll Koe for 6 
Sld., en liden røed ung Koe for 5 Sld., en sort braaget Qvige for 4 Sld., en bleeget Qvie for 3 Sld. 1 
mrk., en røe beltet Qvie for 3 Sld. 2 mrk., en blaket Qvige for 3 Sld. 1 mrk., en røe Qvie for 2 Sld. 3 
mrk., en sort Qvige for 2 Sld. 3 mrk., en røe hielmed Qvie for 2 Sld. 2 mrk., it Røe beltet atudnød 
for 2 Sld. 3 mrk., it Blak beltet studnød for 2 Sld, 3 mrk., it røe skioldet studnød for 2 Sld. 1 mrk., it 
blaket studnød for 2 Sld. 2 mrk., it sort Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., it blaket Tyrnød for 2 Sld., en røe 
stiernet stud og en røe harret stud begge for 20 Sld., en blaae herrit stud og en brun braaget stud for 
18 Sld., 2 smaae Røede stude begge for 15 Sld., en røe hielmet stud for 7 Sld., 2 røe braaget i 
indeverrende aar føede Tyrkalfve á 2 mrk er 1 Sld., en røe Tyrkalf føed i indeverrende aar for 3 
mrk., en røe Qviekalf for 3 mrk., en blak beltet Qviekalf for 3 mrk., en røe bleget Qvie kalf for 3 
mrk., en røe beltet Qvige kalf for 2 mrk., en røe hielmet Tyrkalf for 2 mrk.,  
Faar og Lam. 
28 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 24 Sld. 2 mrk.  20 Lam á 2 mrk er 10 Sld.,  
Giæs. 3 gl. Giæs á 1 mrk er 3 mrk., en gaasse for 1 mrk.,  8 unge Gies á 12 skl er 6 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En graae skimlet ugillet Hest er sat for 10 Sld., en gl. brun stiernet Hest gilling for 6 Sld., en slet 
brun Hest gilling for 7 Sld., en ung sort Mæhr for 7 Sld., en ung graae Mær for 7 Sld., én brun 
Hoppe for 8 Sld., it brunt snoppet fior gl. igillet Hest føll for 3 Sld., it sort stiernet fior gl. Horsføll 
for 3 Sld., en gull brun Hest gilling for 10 Sld.,  
Svin. 
En hvid galt for 1 Sld. 1 mrk., en graae beltet galt for 5 mrk., 2 hvide Søer á 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk.,  
4 hvide Ornegrise á 12 skl er 3 mrk., en sort beltet Ornegris for 12 skl., en sort plettet galt for 5 
mrk.,  
En Wandmølle som er 4 stolperum Huus, med jern Qvern og wand juhl maal frodig, er tilsammen 
for Penge 60 Sld., 2 stoke med Bier udi støket sat for 6 mrk., er 3 Sld.,  
I Herberghuuset. 
It himmel sengested i det Syedøste hiørne for 4 Sld., der udi en blaae rannet fifskaftes ofverdynne 
for 7 Sld. 2 mrk., en smaae strifvet blaae rannet bolster underdynne for 6 Sld., en breed strifvet 
bolster underdynne for 6 Sld., en smaae strifvet bolster hofvetdynne for 2 Sld., en breed strifvet 
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bolster hofvetdynne for 2 Sld., en gl. Olmerdugs hofvetpude med lin vor 2 mrk., en seng i det 
Nordøste hiørne it langt sengested, hvor udi er 2 blaae rannede smaal strifvet bolster underdynne, en 
blaae rannet fifskaftes ofverdynne, item 2 smaae strifvet hofvet dynne, 2 puder med lin waar paa og 
strik, og 2 bruegarns lagen, som Enken begier at nyde foruden skifte efter landsens sædvaane, saa 
vel som og en beslagen laasfast Egekiste, som Enken hafver indført i boet, sampt en beslagen 
Kurewogn, hvilket alt sammen nu endelig skifteholdning af de vedkommende med arfvingerne og 
wærger, Enken blef samtøket og bevilget, saaleesis fri, at nyde og beholde, foruden skifte, som her i 
og videre formældes ved enden af Registeringen, en seng i Nordvæste hiørne, en lau sengested af 
fyrre med skammel for 1 Sld. 2 mrk., én berrd rannet hampe bolster underdynne for 5 Sld., en dito 
for 5 Sld., en dito hofvet dynne for 1 Sld. 2 mrk., og en dito hofvetdynne for 1 Sld. 2 mrk., 2 ullen 
puder røe rannet foruden lin vor á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it flaske forder med 9 store og 4 smaa 
flasker og tin skruer paa og blek horn udi er sat for 4 Sld., en løs førre benk for 2 mrk., it lidet bord 
af fyrre med dreyet fødder under for 4 mrk., en høy firknttet fyrrerkiste med lugt laas og hengsler og 
jern haand grefver udi for 3 Sld. 2 mrk., en liden fyrer halfkiste med laas og hengsler for 2 Sld., en 
liden bleeg rysleers huud for 2 Sld. 1 mrk., it stort fierkantet styke rysleer for 2 Sld., it mindre støke 
ryesleer for 3 mrk., it andet lidet fierkantet styke rysleeder for 1 mrk. 8 skl., 2 af haarne rytsleeders 
støfler hafter for 2 mrk.,  
Lin Klæder. 
3 par bruegarns lagden á 2½ breed i hvert lagen, paret for 5 Sld., er 15 Sld., it par bruegarns lagen 
med 2 breeder i hvert lagen sat for 3 Sld., it par grafve bruegarns pude vor med strik for 2 Sld., it 
par finne Brue hærrits pude waar med knipling foer er sat for 3 Sld. 2 mrk., it par finne pude waar 
med strik for 2 Sld. 2 mrk., it Par grofve bruegarns pude vor med strik for 2 Sld. 2 mrk., en dreyels 
bord dug med 2 Bræder udi otte allen lang er taxeret for 8 Sld., en dito for 8 Sld., en dito 4er allen 
lang for 4 Sld., en dito 4 allen lang for 4 Sld., en dito 4 allen lang for 4 Sld., 5 hampe bruegarns 
lagen á 4 mrk er 5 Sld.,  
Sølf  
En sølf staab paa en half pegel, vog 5 laad ½ qvintin, med paa sat H:O:S:S:H:D: á 3 mrk er 3 Sld. 3 
mrk. 6 skl., en sølf staab paa en pegl med H:O:S: og B:P:D: vog 11 laad á 3 mrk er 8 Sld. 1 mrk., en 
Paklet sølf skaal med EHW:MHW. 1681 vog 5 laad 3 qvintin á 3 mrk laadet er 4 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
en høy smal sølf kande med paasat Ingemar Thuesen og Intze Bendsdaatter vog 35½ laad á 3 mrk 
er 26 Sld. 2 mrk. 8 skl., en gl. Sølfskee med kruset knap, med ringe udi, vog 3 laad 1½ qvintin á 3 
mrk er 2 Sld. 2 mrk. 2 skl., en sølf skee med kruset knap med N:A paa skaftet, vog 3 laad 3 qvintin 
á 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., en sølfskee med en windrue knap med N:P:S: vog 3 laad 1½ qvintin, er 2 Sld. 
2 mrk. 2 skl., en dito med CTVK. Vog 3 laad er 2 Sld. 1 mrk., en sølfskee med run knap med Albert 
Wilthagen vog 2 laad 3 qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 4 skl., 2 fladskaftet sølfskeer med H:O:S: MV. 
SAD: vog 7½ laad á 3 mrk. er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  104 Sølfknappe fillegran arbeydi vog 25 laad á 
3 mrk. 12 skl., er 23 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  36 smaae fillegran arbeyd sølfknappe, vog 6 laad á 3 mrk. 
12 skl., er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  63 runde sølfknappe vog 17½ laad á 3 mrk er 13 Sld. 8 skl.,  11 
smaae runde foerskiorte sølf knapper vog 1½ laad ½ qvintin for 1 Sld. 14 skl.,  
Træwahre. 
En arbieds wogn med høestier paa 2 jernstisuller, og ingen bøsse eller ringe i juflen og 2 jern vidier 
om kloven sat for 2 Sld. 2 mrk., en arbiedswogn med 3 hiul og høestier og 2 jern vidier om kloven 
for 2 Sld. 2 mrk., en ruhl med jern tappe ringe og skogle for 1 Sld. 3 mrk., 2 gl. trætinned harrer 
støket 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., en gl. ploug uden jern med en jern vidie for 1 mrk., en plougbøsse 
hiulløbere og ringe for 2 mrk., 2 aar med bill á 1 mrk er 2 mrk., it aar uden bill for 8 skl., en liden 
sleede med jern vidier og sleede kar og dret for 6 mrk., it større slee kar for 3 mrk., it lidet sleedekar 
for 8 skl., en hakelsekiste med staall og knif for 4 mrk.,  
Paa Huustillet. 
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En skoufslee med jern vidier og dret for 2 mrk. 8 skl., it stude aag med drette reeb og ringe for 1 
mrk., 2 andre stude aag foruden drætte reeb og ringe for 1 mrk., en damme aae foruden reeb for 1 
mrk. 4 skl., en korn seys med bon og ringe for 1 mrk., en træ brake hammell med cabelseeler og 
hampe hammel reeb, og en jern nagle med cabel indetøm for 2 mrk., en cabel indetøm og halseeler 
for 1 mrk., it stort bovesauf for 1 mrk. 8 skl., en jern haand stang for 4 mrk., 2 ploug jernsker og 
knif for 3 mrk., it gl. støkesauf for 1 mrk. 4 skl., en lang naur for 1 mrk., en lette naur for 10 skl., en 
lund støke naur for 8 skl., nogen smaae jern vare for 1 mrk., en drage kraag for 12 skl., 2 jern killer 
for 2 mrk. 8 skl., 2 ploug ringe for 12 skl., it hartøy hammer og støv for 1 mrk., en stie sulle og 3 
Hesteskoe for 12 skl., 2 stiebøyle for 1 mrk., en stok øpse for 2 mrk., en mindre øpse for 1 mrk. 12 
skl., en liden gl. øpse for 4 skl., 2 slee vidier for 12 skl., noget meere end én half Hestehuud, som er 
mented er sat for 1 mrk. 8 skl., en gl. førrebøsse for 1 mrk. 4 skl., 2 mented selskin á 4 skl er 8 skl., 
it bøssebor for 8 skl., it Cabel reeb 15 favne langt, saa tyd som til teke reeb, er sat for 2 mrk 8 skl., it 
cabel reeb noget tykere 3½ faune langt for 1 mrk., it andet cabel reeb till it baf reeb i en wogn 4 skl., 
en hageøpse for 1 mrk. 8 skl., it nyt bidzel med rytleeders hofvet lou og tøyel for 5 mrk.,  
I Stuen. 
It  bord med drejede stolper, lugt foed og askeblad, med bordskuffe sat for 4 Sld., ir bord norden till 
i stuen med askeblad og en skraae fod for 2 Sld., en kistebenk norden till i stuen for 1 Sld., en 
slaugbenk norden till i stuen med skammell for 1 Sld. 2 mrk., en sengested i stuen med en list ofven 
om for 4 Sld., der udi er en blaae ranned olmerdugs ofverdynne for 3 Sld. 2 mrk., en blaae rannet 
olmerdyúgs underdynne for 2 Sld., 2 blaae rannede hampe bolster hofdynner a 6 mrk er 3 Sld., 2 røe 
rannede ullen og linnen hofvet puder uden lin vor á 3 mrk er 6 mrk., en blaae rannet olmerdugs 
pude uden lin vor for 2 mrk.,  
En sort rannet ullen ofverdynne for 2 mrk., en linnen underdynne for 3 mrk., en sort rannet ullen 
hofvedynne for 1 mrk., I en anden seng, en gl. fifskaftes sengedynne for 5 mrk., en linnen under 
dynne for 2 mrk., 2 linnen hofvet dynne for 3 mrk., 2 hampe bruegarns lagen á 4 mrk er 2 Sld., it 
langt førrebord blad i gaarden for 2 mrk. 8 skl., nog i stuen, it sort indlagt eegeskab, med 2 laasfaste 
dørrer og it aaben rum midt udi er sat for 8 Sld., en syed benkedynne med blaat underfoer er 7 allen 
lang for 4 Sld., en syed benkedynne for bordenden med røt underfoer 3 allen lang for 3 Sld., en drag 
søms benkedynne med tryggeskeftes under foer for 3 alen lang for 2 Sld., it syed hiønde med blaat 
under foer for 2 mrk., en gl. syed hiønde med røt underfoer for 1 mrk., it gl. Ride hiønde for 12 skl., 
en syed agedynne med skind underfoer for 6 mrk., 3 bagstoele med lær paa á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk.,  
I Krubhuuset i pigens seng, en hvid enskaftes ofverdynne er sat for 1 Sld. 2 mrk., 2 ullen hofvet 
dynner á 1 mrk er 2 mrk., I en anden seng, en sort rannet ofverdynne for 3 mrk., en gl. olmerdugs 
underdynne for 1 mrk. 8 skl., en sort rannet underdynne for penge 2 mrk. 8 skl., en blaae rannet 
hofvetdynne for 1 mrk. 4 skl., en hvid wadmels hofvetdynne for 12 skl., it skab i krubhuuset afeeg 
med 2 dørrer og laase for begge dørre for 4 Sld., it rundt eege kar paa firetønder for 3 Sld., it eege 
kar aflangt med fyrre laag at salte udi for 2 Sld., 2 smaa ølkar hver paa 1½ tønde stort á 3 mrk er 1 
Sld. 2 mrk., it deignetrug for 1 Sld., it lidet deignetrug for 1 mrk. 4 skl., it gl. førrebord med en gl. 
foed for 2 mrk., 8 finne sitrug á 3 skl er 1 mrk. 8 skl., 10 sybøtter á 3 skl er 1 mrk. 14 skl., 4 spanne 
á 4 skl er 1 mrk., 2 kitter á 3 skl er 6 skl., it øll femfieringsfad for 1 mrk. 4 skl., it gl. ølfad for 8 skl., 
it øl anker for 8 skl., it waffeljern for 3 Sld., endnu en træharre med træfinner for 1 mrk. 4 skl., 2 
smaae wognstier for 1 mrk., en førrebøsse paa skeftet indlagt med been, og laasen med mæssing 
indlagt sat for 8 Sld., en gl. bøsse med it gyngeskette og gyngelaas, som ey er ferdig sat for 1 Sld. 1 
mrk., en herts fenger med hiorttetak paa fæstet, og 5 sølf magle igiemmen festet for 1 Sld. 3 mrk., 
en sølfskee till at sette herts fengeren udi, vog 5 laad ½ qvintin med C5 paasat á 3 mrk. 3 mrk. 6 
skl., en haand qvern med huus og seyel er sat for 2 Sld.,  
Kaabber. 

bornholmerting.dk 404



 4

En brendevins pande paa én fieringstoer med jern øren med hat og piber, vog till sammen it lispund 
4 pund, half gl. kaabber pundet sat for 1 mrk., er 5 Sld., en gl. kaabber kedel paa 3 fiering stoer, 
som Enken saa og sønnen Hans Madding og Eskel Hartwig berettet at verre saaldt, som var 
ubrugelig kaabber, vog 28½ skaalpund for 12 skl., pundet, som Enken begieret at skall till boes 
middel anføris er 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., en brugelig malingryde paa én span stoer, vog 13 skaalpund a 
20 skl er 4 Sld. 4 skl., en gl. ubrugelig malingryde med it hull paa, vog 13 skaalpund á 6 skl er 1 
Sld. 14 skl., it fyrbeken for 3 mrk., it messing gl. fyrfad for 12 skl., 2 dræfvene mæssing lyssestager 
gl. for 3 mrk., en gl. støttbrøden mæssing lysestage for 1 mrk., en kaabber kedell i muur er paa 3 
ottingerstoer, som Enken begier foruden skifte, som nu ved endelige skifte, at det blef oplæst, 
saaleedes Enken blef samtøgt og bevilget, af alle Sterfboets vedkommende, som tilstæde var. 
Thin. 
12 tallerken 3 stempel tin, vog 11 skolpund á 1 mrk er 2 Sld. 3 mrk., 6 tin tallerken mangut, 
brugelig, vog 5½ skolpund á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., 6 Tin tallerken hamret tin vog 6 skolpund 
á 1½ mrk er 2 Sld. 1 mrk., 2 tinfade og it sarsirken ubrugelig vog 5½ skaalpund á 12 skl er 1 Sld. 2 
skl., en jerngryde paa en span for 1 Sld. 2 mrk., en mindre jerngryde for 1 Sld., it pandejern for 2 
mrk., it lidet pande jern for 8 skl., endnu it pande jern for 2 mrk. 8 skl., en jern gryde kraag for 2 
mrk., en huus Postilla Mads Wingaards sat for 3 mrk., en haandbog med mæssing beslag for 3 
mrk., en kirke huus og reyse haandbog med grøn bin for 1 mrk. 8 skl., en gl. fuldkommen PSalme 
bog med sort bin for 2 mrk., en gl. Davids PSalmer og andre bøger indfattet for 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne, Saavidt nu er forefunden og anvist till  
penge 702 Sld. 6 skl.,  
Her foruden berettet Enken at én deel af boets midler skall af denne Salige Mand verre i pandtsat 
paa adtskillige steder, hvor om hun ike viste eigentlig forklaring om at giøre, var derfor begierendes 
at ved fillysningen naar skifte skall holdes, en hver vedkommende maatte advaris jig med pandtet at 
indstille paa Sterfboet, der endelig rigtighed at maatte skee, med forklaring, om hvis Sterfboet af 
pandtet kand till beste anføris, der ved det beroer, dennest blef angifven  
Efterskrefne denne Sahl: Mands Ifare eller Gangklæder, som er nemlig,  
En Grøn klædis kiol med grønt ullet og linnet underfoer uden knapper er sat for 10 Sld., en grøn 
klædis kiol med blaat under foer uden knapper for 4 Sld. 2 mrk., en graae ullen og linnet kiol med 
gl. under foer for 3 Sld., én fef bereed skin west uden knapper med lærret under for 2 Sld. 2 mrk., 
en leeder køllert uden  ermer for 3 Sld., en sort hat for 1 Sld., resten har børnen bekommet at slide 
Summa 24 Sld., 
Hvis videre dette Sterfboe kand vedkomme, beroer till endelig skifte vorder holdt forskrefne saa at 
verre tilganget og Passerit, det till vidnebiurd under vore hender og Signeter, Sterfboet dend 1. 
September Anno 1701. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Oberster, ober Commendant og 
Amptmands weigne Hans Jensen. Eskild Hartwig.  Niels Jørgensen.  
Ister I:R: Runges eget skrefne navn.  Henning Brugman. 
 
Widere blef till dette Sterfboes middel ved endelig Skiftes berammelse,som efter louglig 
giorde Tillysning ofver alt Landet og Advarsel till de vedkommende er anfanget, anno 1701. dend 
22 September anført, og saa fremkom Byeskrifveren udi Svaniche, og Herridskrifveren i Øster og 
Sønder Herreder, Morten Henriksen Kok og angaf sampt nu her paa Sterfboet fremviiste Tyfve og 
en støker forgylt Sølf, saaleedes hunderit og har verret tilforn brugt til belte, af bleegens forbrug, 
hvilket blef heyet, og vog 31 laad hvor af hver laad sølf blef sat nu paa skiftet for laadet 3 mrk., er 
23 Sld. 1 mrk., ligesaa angaf Mortten Henriksen Kok at ham tillige med forberørte Sølf, var og til 
under pandt lefveret, én dobbel Ducat Estmerit for 6 Sld. 1 mrk.,  4 Rd. = i heel Rixd: Mynt, er 
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tilsammen 35 Sld. 2 mrk., Imod forberørte haand faaet pandt, angaf Mortten Henriksen, at hafve 
udlaandte, till denne Sahl: Mand Hans Madvig reede laante penge i Cronen 32 Sld., :/ 
Enken wilde ike vedstaae heraf meere, efter som hendis Salige Mand udi en opskrift, ej self hafver 
vedstaaet meere, end tyve Rixd: heraf fordre Mortten Henriksen rentte af fornefne sine penge; 
Saa blef Mortten Henriksen med Enken og de vedkommende, om bemelte pandt med der paa 
udlaandte penge foreened saaleedis, at Mortten Henriksen skall beholde, alt hvis fornefne till ham 
ofverlefved Pandt og det Mortten Henriksen uden anche, till eiendom at nyde og beholde, og for 
resten af rentten med videre fordrende skrifverpenge skal Mortten Henriksen, efter nu imellem ham 
og arfvingerne giorde foreening, her efter skee udleeg for penge 5 Sld., fof :/ 
Enken fremlagde en fortiegnelse, indenholdende, at Holtforsteren Hans Christensen skulle verre her 
till boet skyldig, for nogen haver og andet som opskriften udviiser i alt tyfve og to Sld., 10 skl.,  
Hvilker alt sammen Holtforsteren Hans Christensen nu gandske benektet og begierte at fornefne 
dend forteignelse som Hans Madvig lod opskrifve imidlertid Hans Madvig laae paa sit yderste, om 
bort skyldige Gield, og tilstaaende Gield, nu maatte fremlegges, at deraf nu kunde sees, om Hans 
Christensen der paa er anført, Hvilken opskrift Hans Christensen angaf, at skal verre Passeret i sin 
nerverrelse, og i Licutenanten Mads Jonsen nerverrelse, Enken med sin laugwærge her til svarede, 
at flere er skyldige till boet, som ike der paa er anført om end skiøndt Hans Christensen ike blef der 
paa anført dend gang, skifte gandske benegter og fragaar, og ey findes opført, udi dend beignelse, 
som Hans Madvig hafver ladet skrifve før sin død, som hand self har underskrefvet, og Enken ike 
heller nu beviiser, at Hans Christensen til boet før skrefne er skyldig, indfor denne Prætention af 
skifteforwalteren er Remitterit at udføris ved loug og ret; 
Efter Hr: Proviant forwalterens Lorrents Abroes indsendte reigning, saa og Enkens angifvende, er 
af denne Sal: Mand Hans Madvig til Sig: Abroe til underpandt lefveret 3 Sølfbeeger, som 
tilsammen skal veye 28 laad, hver Sølf Estimerit for 3 mrk., :/ Og som Sr: Abroes fordring her efter 
anføris, saa er her till boes middel nu berørte 3 Sølfbeegere fuld anført, som er 21 Sld., :/ 
Diderich Wolfsen i Svaniche, er skyldig her till boet, af hvis udlæg Diderich Wolfsen paa Hans 
Madvigs veigne, har bekommet udlæg for paa skiftet, efter Sahl: Tomme Immedsen i Svaniche, og 
er deraf efter nu Enkens angifvende resterende i alt penge 17 Sld. 1 mrk., :/ 
Dend 19. Mortten Munk i Boelsker sogn er skyldig her till boet som Enken nu angaf, reysende sig af 
hans paae boende gaards Landgielde, som Hans Madvig fra Amptstuen paa sin løn er ofver draget, 
og angafves at Mortten Munk der paa skal hafve efterretning at reste tilsammen penge 15 Sld., :/ 
Mikel Hansen boende paa Westergaard i Westermarie sogn, er og efter Enkens angifvende, paa 
nogen af kiøbt sild skyldig her till boet penge 5 Sld., :/ 
Hans Graae i Gudium, er her till boet skyldig, efter Enkens angifvende for Salt penge 4 Sld., 
Archeliemesteren Peder Mikelsen, boende i Østerlaursker sogn, er skyldig her til boet 4 Sld.,  som 
Peder Mikelsen paa Hans Madvigs vegne i Amptstuen har bekommet, nog laante penge 4 mrk., er 
tilsammen penge 5 Sld., :/ 
Jens Pedersen i Rabekegaarden i Ibsker sogn, till ham er her fra boet till pandt lefveret, en 
Sølfkande vog 28 laad 3 qvintin item 2 Sølfbeger veyer 9½ laad, item 24 støker forgylt Sølf pukler i 
forrige ender brugt til Sølf belte weyer 20 laad, og har Jens Pedersen derpaa udlaandt penge 30 Sl., 
naar bemelte Sølf som till pandt er lefveret sammen reignis, som er i alt 58 laad 1 qvintin laad Sølf 
ansat for 3 mrk., andrager penge 43 Sld. 2 mrk. 12 skl., blifver deraf dette Sterfboe till beste naar de 
udlaandte 30 Sld., fradrages penge 13 Sld. 2 mrk. 12 skl., en Sølf kande med Salige Hans 
Leyedrengs navn paasat, angaf Enken at verre i Pandtsat, till Hans Ollufsen Skou boende i Røe sogn 
for Capitall 20 Sld., deraf rentte for 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. og till September maaneds 
udgang nest afvigt, er 5 ¾ aar, som andrager 5 Sld. 3 mrk., Hvilken rentte Enken angaf, at være 
betalt, som Hans Ollufsen Skou, ike self skall kunde benegte, hvor for Capitalen de 20 Sld., dragis 
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fra berørte Sølfpandt, efter som samme Sølfkande skal weye 60 laad, som Enken Berettet, hver laad 
reignet for 3 mrk., er 45 Sld. Blifver saa deraf Sterfboet till bæste, som nu anføris penge 25 Sld., :/ 
Sæden som i dette aar 1701 er indaufled, befindes saaleedes. I Nørre lade 3 stolperum med utærsket 
Rug udi er sat for 13 tønder Rug og tønden sat for penge 6 mrk er 19 Sld. 2 mrk., I samme lade 
Biug i 6 stolperum er sat paa at verre 30 tønder, og tønde Biug sat for 5 mrk er 37 Sld. 2 mrk.,  
Item i Østerlade er fire stolperum med Biug, er sat for 16 tønder Biug á 5 mrk er 20 Sld., I bemelte 
Østerlade 3 stolperum Haufre er sat for 18 tønder á 2 mrk er 9 Sld., :/ 
Høet som findes her i boet ind auflet, blef bevilget at forblifve ved Gaarden til naar forder, efter 
som det er Kongens gaard, Summa andrager forskrefne anførte Sæd, 86 Sld., der fra afgaar 
efterskrefne, først Kaabegaards Landgilde med buende Quartal skatterfor 1701. som opdrager efter 
Jordebogs taxten, eftersom dend nu er forfalden i alt til penge 41 Sld. 3 mrk. 6 skl., nog tiende till 
Kirken, Præst, degn og Herris fougden som drager for Anno 1701. 4 Sld. 2 mrk. 14 skl., Item 
tieneste drengens løn for berørte aar 1701 opdrager 11 Sld. 2 mrk. 2 skl., tieneste pigens løn for 
samme aar 1701. andrager 10 Sld., som tilsammen andrager 68 Sld., som dragis fra obenskrefne 
anførtte Sæd med sin taxt, blifver saa af sæden dette boe till beste at anføre penge 17 Sld. 1 mrk. 10 
skl., :/ 
Saa ble fald forskrefne Registerer gods og alt hvis som er indført nu oplæst, udi de tilstæde verrende 
nerverrelse og paa før, Og blef enken af sine med arfvinger tillige med deris formynder, samtøket 
og bevilget forhen her udi anførte sin Sengs klæder, hendis kiste Kurfvewogn, saa vel som og dend 
berørte Kaabber kedel, Enken at nyde og fri beholde foruden skifte, eller Taxering, og det uden 
anche i alle maader. Hvornest skifteforwalteren 3de gange paa Raabte, og tilspurde Enken med sin 
laugwærge, saa vel som de tilstæde værende myndige Sahl: Hans Madvigs 2de sønner Olluf 
Madvig og Hans Hansen Madvig. Item de anordnede wærger, som tilstæde var, nemlig Sr 
Eskild Hartwig, Jørgen Ollufsen boende paa Lendsgaard, Hans Issersen i hans fraverrelse i dag 
mødte hans fader Iser Runge, Item Hans Jensen af Melsted og Peder Nielsen i Gudhiem som alle en 
var tilstæde, om de viste meere till dette boes middel at angifve; Hvor till de svarede ey videre de 
M at verre witterligt, end angifvet er og forskrefvet staar, Hvor for saa ald Boens løsøre beholdning 
og tilstaaende Gield, blef sammen reignet som andrager i alt till penge    825 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Og saa der ved dette Sterfboes Registering er sluttet, Hvilket at saa er tilganget og Passeret som 
forskrefvet staar, dis till widnisbyrd under vore hænder og Signeter, 
 Schiftestæden dend  22 September Anno 1701. Hans Jensen.      Henrik Brugman. 
Paa Enkens wegne efter begiering som laug wærge Rasmus Jensen R:J:
 Eskild Hartwig. Jørgen Olsen Sonne. Olluf Hansen Madvig. 
Hans Hansen Madvig. 
Peder Nielsen. Hans H.J:S: Jensen. Iser I:R: Runge.     Niels Jørgensen. 
 
Anno 1701 Den 22 September er efter louglig giorde tillysning og efter foregaaende 
Registering og Wurdering af 31 Augusty nest afvigt, med paafølgende Dato, holden endelig Skifte 
og Deeling efter afgangne Skouf Ridderen Hans Ollufsen Madvig, som boede og Døde paa 
Kobbegaard i Østerlaursker sogn, og det imellem denne Salige Mands efterlefvend  Hustru Sophia 
Hansdaatter, for hinde blef efter hendis egen begiering, indskrefved for laugwærge, Hæderlig og 
Wellærde Mands Hr: Rasmus Jensen Sognepræst till Westermarie Kirkes Meenighed, som nu var 
her tilstæde, og sig det godvillig antog. Paa eene og paa dend anden side, denne Sahl: Mands 2de 

kuhl børn, som er nemlig med første denne Sahl: Mand for ham afdøde hustru Sahl: Bohl Peders 
daatter, aufled som nu igen lefver 3 sønner og 2 døttre, hvor af  
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Dend eldste søn er Olluf Hansen Madvig, som var her tilstæde, og er fuldmyndig efter loven. 
Dend anden søn er Peder Hansen Madvig nu i Kiøbenhavn, for ham er tilordnet at wærge i hans 
fraverrelse Hans Jensen boende i Melsted. 
Dend 3die søn er Hans Hansen Madvig som nu er her tilstæde, og er fuldmyndig efter loven. 
Dend eldste daatter er Karne Hansdaatter paa 22 aar gl. for hende er til wærge anordnet Hans 
Issersen boende i Østerlaursker sogn. 
Dend anden daatter er Anna Hansdaatter nu paa 17 aar gl. for hende er till wærge anordnet 
Peder Nielsen i Gudhiem. 
Og med denne nu efterlefvende hustru Sophia Hansdaatter aufled 3 sønner og én daatter, hvoraf  
Dend eldste søn er Alexander Hansen Madvig paa 9 aar gl. for ham og  
hans broder Johan Adolp Hansen Madvig paa 5te aar gl. er Jørgen Ollufsen Sonne boende paa 
Leensgaard tilordnet at wærge. 
Dend 3de og yngste Søn er Hans Hansen Madvig paa 2 aar gl. for ham og  
hans syster Kirstine Hans daatter paa 14 aar gl. er til wærge anordnet Hr: Eschild Hartwig 
boende paa Frendegaard i Ibsker sogn. 
 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne  og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, Paa samme skifte er og mødt forhen i Registeringen maldende 
Wurderings  mænd Isser Runge og Niels Jørgensen, begge boende i berørte Østelaursker sogn  
 
Hvor da widere er forefunden og Passeret følgende, nemlig. 
Bort Schyldige Gield og Prætentioner, og der till er giort udleg i følgende maader, 
Margarete Sahl: Claus Krøgers, boende i Rønne, som denne gaards afgift af hans Kongl: May: aller  
Naadigst er benaadet at nyde, lod fordre ved Hans Jensen af Rønne, som rester for 1700 i alt penge 
15 Sld., her for er udlagt og giort indførsel i dend rest som er anført till Sterfboes middel af Sæden 
for penge 15 Sld., :/ 
Welbaarne Hr: Obersten Waldemar Reets lod anmælde, at hafve af Salige Hans Madvig kiøbt de 2  
Største stude, og der paa till betalning af dend Salige Mand opbaarne penge 12 Sld. 2 mrk., her for 
er udlagt, en røe stiernet stud og en røe herrit stude begge sat for 20 Sld., till ofvers 7 Sld. 2 mrk., :/ 
Efter ded skiftebref ganget efter Salige Hans Madvigs for ham afdøde Sal: Hustru Bohl 
Pedersdaatter, Dateret dend 9de January 1695. befindes deris sammen auflede 3 sønner og 2 
døttre, at tilkomme i arf efter deris Sahl: Moder, i alt penge 205 Sld. 1 mrk. 1 skl., Hvor iblandt 
forregnet  
20 Sld., som faderen Sahl: Hans Madvig hafver først frataget, formedelst dend yngste daatter var 
gandske spæ, till hendes opforstring, saa vel som till de andre børnens fremtarf, hvilket faderen 
igien han forarit begge sine døttre, at skall til hver deris laad anføris 10 Sld., er saa deraf en 
broderlaad 46 Sld. 1 mrk. 4 ¼ skl., og en hver systers laad med de fornefne 10 Sld., til reignis 33 
Sld. 10 1/8 skl.,  
Dend eldste søn Olluf Hansen Madvig, vedstoed self nu her paa skiftet, at hafve sin Møderne 
arfve part til fulde bekommet, med hvilket nu her paa Sterfboet blef giort afreigning, at Olluf 
Madvig ike noget hafver at fordre, af alt hvis ham kunde tilkomme, efter sin Salige Moder, og der 
for nu Sterfboet Qviterer i allemaader. 
Dend anden søn Peder Hansen Madvig rester paa bemælte sin Møderne arfvepart, naar 18 Sld., 
som hand Peder Madvig der paa hafver bekommet, og hans Sahl: Fader hafver efter beviis betalt for 
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ham, at lære Snedker haandtværk, blifver ham da igien till gode, som ham her af boet skall skee 
udlæg for, og Hans Jensen i Meelsted i hans fraverrelse er wærge for penge 28 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
Efter saa som bemelte Peder Madvig er i lære ved Snedker haandtværket, og snart skall ud af 
samme lære for Svend er samtøket till Peder Hansen Madvig at udleggis, Efterskrefne, hvor for 
reede penge kand bekommis nemlig en høy smal Sølfkande med paasat Ingeman Tuesen og Lukje 
Bendtdaatter, vog 35½ laad á 3 mrk er 26 Sld. 2 mrk. 8 skl., en herts feuger med hiortetak paa 
fæsted og 5 sølf nagle igemmen fæstet for 1 Sld. 3 mrk., til ofvers 4 skl.,  
Dend yngste søn Hans Hansen Madvig tilkommer sin fulde Møderne arfvepart som er penge 46 
Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt 104 Sølfknapper fillegran arbied vog 25 laad á 3 mrk. 12 skl., er 23 Sld. 1 
mrk. 12 skl., it nyt bidsel med hofvet lou og bøyet for 1 Sld. 1 mrk., en arbieds wogn med Høestier 
3 hiull og klov vidier for 2 Sld. 2 mrk., en røe liden Qvie for 2 Sld. 3 mrk., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 
1 Sld. 3 mrk., 2 lam á 2 mrk er 1 Sld.,  it stort firkantet støke rydsleeder for 2 Sld., it lidet støke 
firkantet lys læder for 1 mrk. 8 skl., en røe liden ung Koe for 5 Sld., en sort plettet galt for 1 Sld. 1 
mrk., it par bruegarns lagen med 2½ breed udi for 5 Sld.,  
Dend eldste daatter Karne Hansdaatter, som Hans Issersen er wærge for tilkommer sin fulde 
Møderne arfvepart som er penge 33 Sld. 10 skl., her for er udlagt, it blak beltet studnød for 11 mrk., 
en sølf staab paa en pæll med H:O:S:M: og BPD: 1683. nog 11 laad á 3 mrk er 8 Sld. 1 mrk., en 
sølfskee med en  kouset knap med ringe udi, vog 3 laad 1½ qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 2 skl., 
en lang dreyels bord dug med 2 breder 8 allen for 8 Sld., en breed strifvet bolster underdynne for 6 
Sld., en bred strifvet bolster hofvet dynne for 2 Sld., it par bruegarns lagen med 2 breeder i hvert 3 
Sld. En sort rannet underdynne i Pigens seng for 2 mrk. 8 skl., er 33 Sld. 10 skl.,  
Dend yngste daatter Anna Hansdaatter som Peder Nielsen i Gudhiem er wærge for, tilkommer 
sin fulde Møderne arfvepart som er penge 33 Sld. 10 skl., udlagt en sort Qvie for 2 Sld. 3 mrk., af 
de 3 sølf beegerr, som hos Hr: Pronant forwalter Abroe er i pandtsat er till beste 6 Sld. 1 mrk., en 
sølfskee med en wiindrue knap med NPS vog 3 laad 1½ Qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 2 skl., en 
dryls borddug med 2 breeder udi 8 allen for 8 Sld., it par bruegarns lagen med 2½ breed for 5 Sld., 
en smaae strifvet bolster hofvet dynne for 2 Sld., en sølf staab paa en half pegl vog 5 laad 1½ 
Qvintin med paasat H:O:S: S:H:D: á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk. 6 skl., en liden fyr halfkiste med laas og 
hengsler for 2 Sld., i pigens seng i Krubhuuset, en sort rannet ofverdynne for 3 mrk., ved det afsatte 
beholden Gods hos Enken 2 skl., er 33 Sld. 10 skl., :/ 
Welbaarne Hr: Lands dommer Ancher Müller lod indlegge, sin Seeciale reigning, som till ham 
Sterfboet befindes skyldig ar være, ded meeste anvendt, till denne Sahl: Mands begrafvelse, og 
Enkens med børnens sørgeklæder, i alt penge 88 Sld. 2 mrk. 14 skl., Her for er udlagt, af en ferdig 
Wandmølle, saaende her paa Kobbegaards grunden, er sat 30 Sld., deraf er her till udlagt dend 
halfvepart som er 30 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en brun Koe sort om hofdet for 5 
Sld., it røe beltet studnød for 2 Sld. 3 mrk., it røe skioldet studnød for 2 Sld. 1 mrk., it blaket 
studnød for 2 Sld. 2 mrk., en graae skimlet ugillet Hest for 10 Sld., hos Diderik Wolfsen boende i 
Svaniche, som hand her till boet er skyldig, af hvis hand har till sig annamemmet, paa Salige Hans 
Madvigs weigne paa skiftet efter S: Tomme Immersen i Svaniche, som nu Enken og de 
vedkommende angaf, saa det at rester 17 Sld. 1 mrk.,  63 runde Sølfknapper vog 17½ laad á 3 mrk 
er 13 Sld. 8 skl., noget meere end en half hestehuud som er mendket er taxeret for 1 mrk. 8 skl., er 
88 Sld. 3 mrk., till ofvers 2 Skl., :/ 
Hermand Koefoed boende i Svaniche, fordret efter sin seddel, som Enken vedgik penge 11 Sld. 2 
mrk. 14 skl., udlagt, it bord norden till i stuen med askeblad og straafoed for 2 Sld., it sengested i 
stuen med en list ofven om for 4 Sld., it Eegeskab i Krubhuuset med 2 dørrer og laas for begge dør 
4 Sld.,  2 smaa Ølkar hver 1½ tønde for 1 Sld. 1 mrk., 2 kitter á 3 skl er 6 skl., it Ølanker for 8 skl., 
:/  Jacob Koefoed i Svaniche fordret efter sin seddel, som Enken vedgik i alt penge 44 Sld. 6 skl., 
udlagt, till beste af feendeel sølf pandt, som staar hos Jens Pedersen paa Rabekegaarden i Ibsker 
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sogn, som før er mælt til ofvers 13 Sld. 2 mrk. 12 skl., en sort Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., 2 røe 
braagede spæ Tyr kalfve for 1 Sld., en røe dito for 3 mrk., en brun Hoppe for 8 Sld., it par fiine 
lærits pude vor, med knipling for 3 Sld. 2 mrk., 2 stoke med bier á 6 mrk er 3 Sld.,:/ en hvid galt for 
1 Sld. 1 mrk., 2 hvide Søer á 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 4 hvide Ornegrise á 12 skl er 3 mrk., en sort 
beltet Ornegris for 12 skl., 4 gl. Giæs for 4 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., it par 2½ breed bruegarns lagen 
for 5 Sld., er 44 Sld. 2 mrk. 8 skl., till ofvers 2 mrk. 2 skl., :/ 
Stads Capitainen Mortten Kofod i Svaniche fordred efter afreigning, som Enken og de ved 
kommende vedgik penge 22 Sld. 2 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en gull brun hestgilling for 10 Sld., 
it flaske foeder med 9 stoer og 4 smaae flasker, med tinskruer og blek horn udi for 4 Sld., en høy 
fyrre kiste med lugt laas, hengsler og haandgrefver udi for 3 Sld. 2 mrk., it par grofve bruegarns 
pude vaar med strik for 2 Sld. 2 mrk., en arbieds vogn med høestier 2 jernstie suller, foruden bøsse 
og ringe i huuden med 2 ringe om kloven for 2 Sld. 2 mrk., it aar uden bihl for 8 Sld., :/ 
Petter Hansen i Svaniche fordret efter sin seddel at Sterfboet til ham er skyldig for en ryslæder 
hvidt 10 mrk., hvilket Enken og de vedkommende vedgik ret at verre, og der for anføris disse 2 Sld. 
2 mrk., her for er udlagt en ryts læders huud er sat for 9 mrk., 2 stibøyle 1 mrk., :/ 
Hans Koefod Povelsen af Svaniche, fordret som Enken med sin laugwærge og de vedkommende nu 
vedgik rigtig dette Sterfboe skyldige at verre og i alt ret reste, penge 62 Sld. 2 mrk. 3 skl., Her for er 
udlagt, helften af en wandmølle, staaende paa Kobbegaards grund sat for 30 Sld., der af helften her 
tillagt for 30 Sld.  
19 Mortten Munk i Boelsker sogn skyldig her til boet for landgielde, som her foran  i 
skifteforretningen mældes og her tilleggis 15 Sld., hos Hans Graae i Gudhiem, som hand her till 
boet er skyldig 4 Sld., I stuen 2 røe rannet hofvet puder uden lin vor á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en 
blaae ranned olmerdugs pude uden lin vor for 2 mrk., en Sølfskee till at sette en herfenger udi, vog 
5 laad ½ qvintin á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk. 6 skl., 6 tintallerken Mangut brugelig vog 5½ skaal 2 
tinfade og it sarsirken, ubrugelig tin vog 5½ skaalpund á 12 skl er 4 mrk. 2 skl., en gl. ugrugelig 
malm gryde med it hull paa, vog 13 skaalpund á pundet 6 skl., er 4 mrk. 14 skl., en jern gryde kraag 
for 2 mrk., en hakelse kiste med staall og knif for 4 mrk., en liden stokøpse for 1 mrk. 12 skl., er 62 
Sld. 2 mrk. 10 skl., her af till ofvers 1 skl., :/ 
Mads Koefoed Povelsen boende i Svaniche fordred efter afreigning her paa Sterfboet, som Enken 
og de vedkommende, nu self vedgik rigtig at være penge 19 Sld., som derom hans indgifne seddel 
videre formelder, saalydende efter giorde reigning og afkortning paa Sterfboet dend 22 September 
1701 med Sahl: Hans Madvigs Enke, blifver mig till beste 19 Sld., som mig maa giøris udleeg for, 
Kobbegaarden Et Supra, Mads Kofod udlagt for benefnte 19 Sld., en fyrbøsse paa skeftel indlagt 
med been og paa laasen indlagt med mæssing, er taxeret for 8 Sld., it runt Eegekar paa 4 tønder for 
3 Sld., Archeliemesteren Peder Mikelsen boende i Østerlaursker sogn, er skyldig her til boet som 
her till udleggis penge 5 Sld., 2 blaae rannede hampe bolster hofvetdynne i sengen i stuen for 6 
mrk., støket er 3 Sld., :/ 
Eskel Hartwig boende paa Frendegaard i Ibsker sogn fordret efter afreigning med én deel for 
strekning som er kommen till denne Salige Mands begrafvelse, hvilket Enken og de vedkommende 
nu vedgik at reste i alt penge 36 Sld. 9 skl., Her for er udlagt, en blak beltet Qviekalf for 3 mrk., en 
røe bleeget Qviekalf for 3 mrk., en røe beltet Qviekalf for 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., 2 
Lam á 2 mrk. er 4 mrk., en olmerdugs hofvet pude uden lin vor for 2 mrk., 36 smaae fillegran 
arbeyd Sølf knapper vog 6 laad á 3 mrk 12 skl., er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., i sengen stuen, en blaae 
rannet olmerdugs ofver dynne for 3 Sld. 2 mrk., en blaae rannet olmerdugs underdynne for 2 Sld., 2 
ullen hofvet puder uden lin vor 3 mrk., støket er 1 Sld. 2 mrk., it par finne pudes vor med strik for 2 
Sld. 2 mrk., en sølfskee med kruset knap med N:A: vog 3 laad 3 qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 3 mrk. 4 
skl., en sølfskee med en run knap med Albert Wilthager paa, vog 2 laad 3 qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 4 
skl., it Cabel reeb 15 faune lang, saa trygt som til teke reeb er sat for 2 mrk. 8 skl., it Cabel reeb 
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noget tykre 3 1/5 faune langt for 1 mrk., én dreyels dug 4 allen lang er sat for 4 Sld., 3 hampe 
bruegarns lagen á 4 mrk er 3 Sld., en ruhl med jern tappe og skogle for 1 Sld. 3 mrk., 2 træ tumet 
harrer á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., Ploug bøsse, huul løbere og ringe for 2 mrk., 2 aar med bill á 1 mrk 
er 2 mrk., till ofvers 1 skl., :/ 
Mester Simon Holst Barbær boende i Rønne fordret efter sin seddel for fire reyser, opwartning og 
Medicamenter, som hand ved denne Sahl: Mands Svaghed hafver haft og anvendt 5 Rixd., Enken 
med hendis laugwærge og de vedkommende vilde forberørte fordring ej stæde udlæg for meere end 
for penge 3 Sld., resten er henvist till loug og ret, Her for er udlagt en blaket qvie for 13 mrk., till 
ofvers 1 mrk., :/ 
Herrits skrifveren Mortten Henriksen Kok efter forhen indførte formeening, imellem Enken de 
vedkommende og ham, anføris at skee udlæg for penge 5 Sld. 2 mrk., udlagt it laur sengested af 
fyre træ med skammel till udi herberg huuset 6 mrk., en liden sleede med sleekar, jern videre og 
dret for 6 mrk., 2 hampe bruegarns lagen i drengesengen for 8 mrk., it syed hiønde med blaat 
underfoer for 2 mrk., :/ 
Hans Jensen i Rønne fordred som vedgikes penge 2 Sld. 1 mrk. 7 skl., udlagt en Sølfskee med 
C:T:V:K: vog 3 laad á 3 mrk er 9 mrk., ved Salario 7 skl., :/ 
Hans Hiort i Rønne fordred efter sin seddel, Enken vedgik at reste penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt en 
haandqvern med huus og seil for 2 Sld., 2 jern killer for 2 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., :/ 
Hans Rymand i Gudhiem fordred som vedgikes 1 mrk. 4 skl., udlagt it lidet deigne trug er  sat for 1 
mrk. 4 skl., :/ 
Marne Salige Herr Jørgen Jensen Soedes fordred som vedgikes penge 4 Sld., udlagt en dragssøms 
benkedynne med tryggeskeftes underfoer for 2 Sld., en slaugbenk norden til i stuen for 1 Sld. 2 
mrk., it førrebord med foed for 2 mrk., :/ 
Sognepræsten Hr: Jørgen Ancher Lod fordre som vedgikes penge 8 Sld., udlagt en røe hielmet stud 
er sat for 7 Sld., ved deignen Olluf Anders udleg 2 mrk., en røe hielmed Tyrkalf for 2 mrk., :/ 
Jacob Laursen i Østelaursker sogn fordret som vedgikes penge 5 Sld. 1 mrk., udlagt og indført i 
sæden, af det er boet till beste 2 Sld. 3 mrk. 10 skl., it sort slæde kar for 3 mrk., en kistebenk norden 
till i stuen for 1 Sld., ved Mester Simons udlæg 1 mrk., it øl fem fierings fad for 1 mrk. 4 skl., ved 
herr Landsdommers udleeg 2 skl., :/ 
Anders Povelsen i aaker sogn fordred for en tønde sæde Rug 3 Sld., udlagt 3 bagstole med lær paa 
for 9 mrk., it langt førrebordblad for 2 mrk. 8 skl., it lidet sleedekar for 8 skl., :/ 
Hans Rasmusen i Østerlaursker sogn fordret som rester af kirketiende for 1685 en tønde Biug 5 
mrk., for 86 og 87 hver aar en tønde Biug á 4 mrk., er 3 Sld. 1 mrk., udlagt en skoufsleede med jern 
vidier for 2 mrk. 8 skl., it stude aag med dratter reeb og ringe for 1 mrk., en træ brake hammell med 
Cabelseeler og behør for 2 mrk., nogen smaae jern vare for 1 mrk., en kron seyes med bom og ringe 
for 1 mrk., 2 mæntted selskind for 8 skl., it bøsse bor for 8 skl., en hage øpse for 1 mrk. 8 skl., 2 
linnen hofvet dynne i drenge sengen for 3 mrk., :/ 
Anders Hansen Smed i Aakirkebye fordred laante penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt en huus Postilla 
Madwig 3 mrk., en haandbog med mæssing beslag er sat for 3 mrk., :/ 
Stads Capitainen i Aakirkebye, :/ 
Gregers Christensen fordred efter en opskrift som fra Kiøbenhavn fra hans svoger Jens Nielsen er 
tilsendt, hvor udi iblandt fleere befindes, at Sahl: Hans Madvig till ermelte Jens Nielsen skal være 
skyldig som skall være bekommet dend 12 febr: 99 laandte penge 2 mrk., Enken med sin 
laugwærge og de vedkommende  benektede denne fordring og ey der for vil stæde udleg, med under 
det louglig bevises, og der for af skifteforwalteren er henvist till loug og ret.:/ 
Mikel Mergel Skreder i Svaniche fordred arbieds løn penge 3 Sld. 4 skl., udlagt i drenge sengene en 
sort rannet ullen ofver dynne for 2 mrk., en linnen underdynne for 3 mrk., en sort rannet ullen 
hofvet dynne for 1 mrk., i dend anden seng en linnen under dynne for 2 mrk., 8 finne sy trug á 3 skl 
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er 1 mrk. 8 skl., 4 stanner for 1 mrk., en kirke huus og reysebog for 1 mrk. 8 skl., en sy bøtte for 4 
skl., :/ 
Herrits fougden Anders Pedersen Fyn fordret efter afreigning som vedgikes penge 6 Sld. 1 mrk. 8 
skl., en lysbrun Koe med en staket rumpe for 5 Sld. 1 mrk., 2 drefne mæssing lysestager for 3 mrk., 
it gl. stokesuaf for 1 mrk. 4 skl., it cabel bag reeb som er til wogn ree for 4 skl., :/ 
Olluf Andersen Sognedegn i Østerlaur sogn fordrer som vedgikes penge  2 Sld., udlagt en røe 
hielmet Qvige for 10 mrk., till ofvers 2 mrk., :/ 
Rasmus Nielsen i Østermarie sogn fordred som vedgikes penge 2 mrk. 8 skl., udlagt en fudl 
kommen Salmebog med sort bin for 2 mrk., hos Hans Hiort udleg at hafvis 8 skl., :/ 
Willum Snedker i Svaniche fordred arbiedsløn penge 1 mrk. 12 skl., udlagt it gl. syed hiønde for 1 
mrk., en gl. ride hiønde er sat for 12 skl., :/: 
Kirsten Mortensdaatter fordred tienesteløn 7 mrk. 12 skl., udlagt i pige sengen en hvid enskeftes 
ofverdynne for 6 mrk., 2 ullen hofvet dynner for 2 mrk., till ofvers 4 skl., :/ 
Ambiørn Jensen af Kiøbenhavn ved sin hustru lod fordre paa Peder Ambiørnsens weigne én deel 
resterende tienesteløn 6 Sld., deraf Enken vedgik at Sterfboet rester penge 2 Sld., udlagt her for 4 
Lam støket er sat for 2 mrk., er penge 2 Sld., resten benegtes og derfor af skifteforwalteren henvist 
till loug og ret.:/: 
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter sin seddel for krud og hagel og tobak som opdrager till 10 
mrk. 8 skl., her af vedgaar Enken ej meere end 10 skl., her for er udlagt en drage kraag af jern er sat 
for 12 skl., til ofvers 2 skl., resten henviist af skifteforwalteren till loug og ret.:/ 
Jens Thommesen i Østerlaursker sogn fordrit tienesteløn 4 Sld., it par skoe og en refskinds hufve, 
heraf vedgaar Enken ey meere end penge 3 Sld., her for er udlagt at affordre hos Michell Hansen 
paa Wæstergaard i Westermarie sogn af hvis ham her till Sterfboet er skyldig disse 3 Sld., resten er 
af skifteforwalteren henviist til loug og ret.:/ 
Christopher Müller af Svaniche fordret som vedgikes for en fiering Sild 7 mrk., udlagt 2 gl. Faar á 
3 mrk 8 skl er 1 Sld. 3 mrk.,  
Sahlig Landsting skrifveren Morten Jonsen efterlatte Enke fordrer, efter sin opsats for en Stefning 4 
mrk. 12 skl., nog for en landstings Ersalning 9 mrk. og for sin umage at møde i en sag med 
Naboerne till Kobbegaard 18 mrk., for landstings Dommen at lade skrifve i samme sag med slet 
papir 19 mrk., er tilsammen 12 Sld. 2 mrk. 12 skl., Enken og de andre arfvinger, sagde, at denne 
fordring er afbetalt, og vilde Enken ike stæde her till noget udleeg, og der for henviist til loug og 
ret., :/ 
Laurits Nielsen  Gumløs boende i Hasle, fordred efter sin seddel for it flsleeders geyenge 6 mrk., og 
skiød sig derom till vidnisbyrd till Hans Christensen i Clemmedsker sogn og Peder Nielsen i 
Gudhiem, som nu var tilstæde, og sagde at deraf ey noget var vidende og Enken denne fordring 
benegtet, disaarsage skifteforwalter denne fordring, henviiste till loug og ret.:/ 
Fenrich Jørgen Kofod, lod indlegge sin fordrings seddel som melder, at hand her i boet har at fordre 
som vedgikes penge 5 mrk., udlagt i drenge sengen, en gl. fifskaftes sengedynne er sat for 5 mrk., :/ 
Claus Tisen i Svaniche fordred som vedgikes penge 2 Sld., udlagt, en blaket Tyrkalf for 2 Sld.,:/ 
Peder Holgersen fordrit tienesteløn, som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk., her paa opbaarit en mark 12 
skilling, rester igien penge 3 Sld. 4 skl., it waffel jern er sat for 3 Sld., en liden gl. øpse for 4 skl., :/ 
Peder Hansen Hiulmager boende i Rønne fordret 4 mrk. 8 skl., Enken og hendis laugwærge, med 
de andre arfvinger dette benegtet, og sagde at det er afbetalt, er der for henviist till loug og ret. :/ 
Anders Andersen paa 29 gaard i Østerlaursker sogn, lod fordre som Enken vedgik penge 4 mrk., 
udlagt en røe spæ Qviekalf for 3 mrk., en ploug uden jern med en jern vidier for 1 mrk., :/ 
Mette Søfren Myris i Gudhiem lod fordre for wefløn penge 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt 2 studeaag 
uden drette reeb og ringe for 1 mrk., en dommeoe for 1 mrk. 4 skl., 2 plougs ringe for 12 skl., en 
stulle og 3 hestesko for 12 skl., en gl. førre bøsse for 1 mrk. 4 skl., en olmerdugs underdynne i pige 

bornholmerting.dk 412



 12

sengen for 24 skl., en blaae ranned hofveddynne for 1 mrk. 4 skl., en hvid wadmels hofvetdynne for 
12 skl., 3 sy bøtter for 9 skl., it gl. ølfad for 8 skl., it mæssing fyrfad for 12 skl., it lidet pande jern 
for 8 skl., hos Eske Hartwig 7 skl., hos Willum Jacobsen 2 skl., hos Hans Kofod udleg 7 skl., hos 
Kirsten Mortensdaatter 4 skl., ved skifteforwalterens udleeg 13 skl., :/ 
Laurits Hansen Ridder fordret tieneste eller høsteløn penge 4 Sld. 3 mrk., for sin hustruis høsteløn 
og om det arbied 6 mrk., er tilsammen 6 Sld., 1 mrk., udlagt en kaabber kedel som er saaet som før 
ermelt, er vægtig till penge 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., ved Jacob Kofoed 2 mrk. 2 skl., en træ harre for 1 
mrk. 4 skl., ved Peder Madvigs udleg 4 skl., :/ 
Hans Hansen Madvig fordret, som Enken vedgik, for 3 tønder Haufre penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt en 
gl. bøsse, med it gyngeskefte og gyngelaas for 5 mrk., en cabelmiile tøm og halseeler for1 mrk., :/ 
Petter Tiesen af Svaniche, som er broderit at udføre dend sag, som ved retten er giort anhengige 
blef Accorderit med Enken og hindes laugwærge saavel som med wærgen Eskild Hartwig, saa og 
med sønnerne Olluf og Hans Hansen Madvig som nu var tilstæde og andre vedkommende, hvilke 
samtøket at Petter Thisen skal hafve og nyde her af fællits Sterfboes middel udlæg for penge 24 
Sld., :/ og skall Petter Thisen derfor Procedere de sager, som Hans Madvigs hustru og arfvinger, 
imod Christen Christensen Lin og fleere her paa landet, vill lade udføre, efter derom af Welb: Hr: 
Obersten Waldemar Reetz paa Hans Ollufsen Madvigs indgifne Memoriall af 6 Augusty 1701. 
Dateret dend 10 Augusty 1701 gifne Resolution videre formælding og Memorialens indhold, udlagt 
en røe flinhornet Koe for 5 Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk., it støke rydsleer for 3 mrk., 
2 af skaaren støke skaft for 2 mrk., it pande jern for 2 mrk., en graae beltet galt for 1 Sld. 1 mrk., en 
røe beltet Qvige for 3 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld., 2 fladskaftet Sølfskee med H:O:S: 
MW:S:H:D: vog 7½ laad á 3 mrk er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., 11 smaae runde foerskiorte Sølfknapper 
vog 1½ laad ½ Qvintin á 3 mrk., er 1 Sld. 14 skl., it Eegekar aflangt med fyrrelaag at salte udi 2 
Sld., endnu it pandejern for 2 mrk. 8 skl., 6 sybøtter á 3 skl er 1 mrk. 2 skl.,:/ 
Ritmester Rasmus Nielsen fordred for en tønde tiære 4 Sld., Enken og Børnen viste ike, at denne 
Salige Mand berørte fordrende tønde tiære, at Hr: Ritmester har bekommed, og begierte at maatte 
beviises paa hvad tiid eller aar, eller hvem denne tønde tiære har afhendt fra Hr: Ritmester, blef der 
for henviist af skifteforwalteren til loug og rett:/ 
Christian Hansøn Rall forige byfouget i Svaniche fordret for sine Herrits fougets biug skepper og 
anden Gield tilsammen 14 Sld., 6 skl., efter derom hans indsendte seddels udviisning, Enken og 
Arfvingerne dette gandske benekter, og ej ville stæde udlæg, er derfor af skifteforwalteren henviist 
till loug og ret; 
Gierdt Jacobsen Farfver boende i Rønne, till ham skall Sterfboet efter angifvelse af Enken skyldig 
verre som Enken og børnen vedgik 6 mrk., udlagt en syed agedynne med skind under for 6 mrk., :/ 
Laurits Lauritsen i Rønne fordred efter sin seddel fornefnr løn 9 mrk., 3 skl., Enken vel her og ej 
vedstaae meere end 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., efter som det farfvede tøy ike var meere end 21 allen 
blaae ullet og linnen tøy, og er giort for hver allen 6 skl., udlagt af hvis Mikel Hansen paa 
Wæstergaard i westermarie sogn er her till boet skyldig, at hafvis disse 7 mrk. 14 skl., :/ 
Sig: Loren Abroe Proviant forwalteren paa Christiansøe, ved sin indsendste regenskab, som er paa 
Debet og Credit, hafver at fordre laante penge 9 juny 1697. 20 Sld. Hvor for Hans Madvig till 
forwalteren i pandt har lefveret trende Sølf beegere, som i samme regnings Debet er opførdt, at veye 
28 laad Sølf, rentte reignis af de 20 Sld. I 3½ aar er 14 mrk., er Capitall og rentte 23 Sld. 2 mrk., der 
paa har bekommet nest forleeden fisket 1700 som till forwalteren er lefveret og till betaling 
ofversendt som Enken beretter, en Koe for 8 Sld., og en tønde haure for 3 mrk., er saa igien till rest 
af Capitalen og rentte 14 Sld. 3 mrk., siger 14 Sld. 3 mrk., her for er udlagt, som og Enken eller 
arfvingerne vill løse forskrefne 3de Sølf begger, hvor udi er giort indførsel for denne rest som er 
penge 14 Sld. 3 mrk., hvorimod forskrefne trende Sølfbeeger, er till boets middel fuld anført; :/ 
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Esper Ibsen i Østerlaursker sogn for at grafve til denne Sahl: Mands liig fordred 2 mrk., udlagt en 
gl. Davids Salmebog og andre bøger der indfattet 1 mrk., en gl. støft brøden mæssing lysestage for 
1 mrk., :/ 
Mortten Pedersen i Østerlaursker sogn fordred arbiedsløn penge 1 mrk., udlagt 2 wogn stier smaae 
for 1 mrk., :/ 
Østerlaurs kirke for denne Sahl: Mands liigs veedsettelse er belofvet udlæg her af boes middel for 
penge 3 Sld., udlagt it par groufve bruegarns pude vaar med strik for 2 Sld., ved udfartens udleeg 2 
mrk., en løs førrebenk for 2 mrk., :/ 
Olluf Hansen af Gudhiem fremkom og fordrede, som Sterfboet skulle ham skyldig verre for Salt 3 
mrk., og for 4 olle sild penge 1 mrk., 8 skl., Enken og de vedkommende angaf at Olluf Hansen, her 
imod  hafver bekommet i fire foraar én deel halm, hvor till Olluf Hansen meget skall hafve trenget 
og formente Enken og Sterfboes vedkommende, at Olluf Hansen naar der ret skulle reignis, her till 
Boes skulde skyldig blifve, hvilket Olluf Hansen ike ville verre Gestendig, hvor for skiftefor 
walteren denne tvestighed, henviist till loug og ret, helst som Olluf Hansen strax bortgik fra 
Sterfboet, og ike vilde beguenne sig till rigtighed; 
Imod denne Salige Mands ifart eller begrafvelses bekostning, blef Enken af de vedkommende samt 
tøket og bevilget udleeg for penge 60 Sld., og som dend sidste kulle børn, som denne salige mand 
har auflet, med nu efterlefvende Hustru Sophia Hansdaatter ere ringe af alder, blef hinde nu af 
samptlig med arfvinger og wærgerne till dem at opforstre, samtøket og bevilget, her af boet udleeg, 
til hver barn 10 Sld., er 40 Sld., giør 100 Sld., hvorimod Moderen nu lofvede, at forsiufne fornefne 
sine børn med nødtørstighed og lade dem lære deris børne lærdom, saa som Christeligt og ret er; 
Paa det Enken desto beder, kand holde Gaarden ved lige med sin aufling, og om i sin tiid kunde 
Prætenderis paa Gaardens auflings udreedelse som her ved forbeholdis er Enken for disse fornefne 
100 Sld., Saavel som og till beholdningen som her efter mældes udlagt, hvis Enken kand holde 
Gaardens aufling ved lige med, af beste boehafver som følger, først for disse forberørte 100 Sld., er 
udlagt nemlig, en hvid blak beltet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe hvid under bugen for 4 Sld. 2 
mrk., en ung sort Mær for 7 Sld., en graae Mæhr for 7 Sld., 2 smaae røde stude begge for 15 Sld., 
20 Faar á 3 mrk. 8 skl er 17 Sld. 2 mrk., 10 Lam á 2 mrk er 5 Sld., 12 tallerken af Tin med 3 
stempel vog 11 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld. 3 mrk., it bord i stuen med dreyede stolper for 4 Sld., it 
fior gl. brun snoppet ugillet Hestføll for 3 Sld., it sort stiernet fior gl. Horsføll for 3 Sld., en 
brendeviins pande med fornefne behør for 5 Sld., en jern gryde paa en span for 1 Sld. 2 mrk., en 
mindre jern gryde for 1 Sld., en brugelig malm gryde paa en span stoer for 4 Sld. 4 skl., 2 blaae 
rannet bolster hampegarns sengedynner for 10 Sld., 2 dreyels duge á 4 allen lang støket 4 Sld er 8 
Sld., er 42 Sld. 1 mrk. 4 skl., till ofvers 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage, ved dette skifte er bevilget penge 10 Sld., udlagt en røe bleeg 
hielmet gol Koe for 6 Sld., en poklet Sølfskaall med EHW:M:H:W: 1681. vog 5 laad 3 Qvintin á 3 
mrk er 4 Sld. 1 mrk. 4 skl., till ofvers 1 mrk. 4 skl., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage, ved dette skifte med alt hvis der ved efter loven falder at skrifve, saa 
og slet papir der til der for 15 Sld., udlagt en blaae ranned fifskaftes ofverdynne for 7 Sld. 2 mrk., 
en svag strifved bolster underdynne for 6 Sld., 2 hampe bruegarns lagen for 2 Sld., til ofvers 2 mrk.,  
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt fornefne 2 mrk., it hartøy hammer og støf for 1 
mrk., :/  Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 6 mrk., er 3 Sld., udlagt 2 hampegarns 
bolster hofvet dynne i Herberghuuset i Nordwest hiørne á 6 mrk er 3 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 709 Sld.,  
Liqvideret blifver udi behold 116 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Hvilken summa skulle deelis imellem Enken og Samptlig denne Sahl: Mands efterlefvende børn 6 
sønner og 3 døttre. 
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Men som Enken ved retten hafver giordt anhengig, dend sag, angaaende dend tvistighed imellem 
bemelte hindes Salige Mand, og de personer som processen udviiser, passreret i almingshuuset, 
Thill hvilken procehs at udføre, Enken sin egen anpart will ansætte, hvor till efter skifteforwalterens 
anfordring de fuldmyndige sønner Olluf og Hans Hansen Madvig, deris egen anparter, og will lade 
Enken hafve under hænder, at imodstaa anrørtte processis bekostning med lige saa svarede og 
sønnen Olluf Madvig, paa sin broder Peder Madvigs weigne, at hans meening er samme at indgaa 
de umyndiges werger, var og dermed tilfreds, at deris myndlings anparter som er til en broder 7 
Sld., og till en syster 15 mrk. 8 skl., til Processens bekostning skal anstaae og naar Proceseesn 
hafver Ende da Enken og hendis fuldmegtig at giøre forklaring og reede for, hvor till denne afsatte 
Summa er medgaaen, og hafved de myndige arfvinger saavel som wærgerne, her ved at holde 
skifteforwalteren som dette skifte hafver forwaltet; for de umyndiges her paa i sin tid giørens de 
Prætentioner i allemaader, og bestaar berørte Summa 116 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Udi efterskrefne, som nu er afsat nemlig, ved Welb: Hr: Pberstens udleg 7 Sld. 2 mrk., en blaae 
herret og en brun braaget stud begge for 18 Sld., en gl. brun stiernet Hest gilling for 6 Sld., er slet 
brun Hest gilling for 7 Sld., en røe beltet Koe med biellen for 5 Sld., en røe Koe med it horn for 5 
Sld., en røe bleget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en bleegrøe hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., ved 
fosterlønnens udleg 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., it Himmelsengested i Herberghuuset er sat for 4 Sld., it 
lidet bord af førrer med dreyed fødder for 1 sld., it sort indlagt Eegeskab med 2 laasfast dørrer og it 
oben rum midt udi for 8 Sld., en syed benkedynne med blaat underfoer 7 allen lang for 4 Sld., en 
syed benkedynne for bordenden 3 allen lang for 3 Sld., it stort bufve sauf for 1 mrk. 8 skl., 2 ploug  
 jern skiær og knif for 3 mrk., en lang naur for 1 mrk., en lætte naur for 10 skl., en lin støke naur for 
8 skl., en sort braaget Qvige for 4 Sld., en bleg røe Qvige for 3 Sld. 1 mrk., en stok øpse for 2 mrk., 
en jern haand stang for 1 Sld., it førbeken for 3 mrk., it deigne trug for 1 Sld., resten af dend till 
Hans Ollufsen Skov i Røe sogn i pandtesatte Sølf kande med Hans Leyedrengs navn paasat, som er 
Sterfboet till beste som før ermelt de 25 Sld., til ofvers 2 skl., :/ 
Dernest blef denne Salige Mands Ifareklæder, efter samptlig de vedkommendes ville samtøke, deelt 
denne Sal: Mands 6 sønner, imellem, som opdrager 24 Sld., Hvor af hver søn tilkommer 4 Sld., 
efter som de 2 døttre hat bekommet deris Salige Moders Ifareklæder, og er  
Olluf Madvig for sin anpart 4 Sld., udlagt en graae ullen og linnen kiol for 3 Sld., en sort Hat for 4 
mrk., :/ 
Dend anden søn Peder Madvig for sin anpart 4 Sld., er udlagt en feltbeoeed skin west foruden 
knapper med lærrit under for 2 Sld. 2 mrk., af en grøn klædis kiol med blaat underfoer for 6 mrk., :/ 
Dend tredje søn Hans Hansen Madvig for sin anpart 4 Sld., er udlagt en læder køller uden ermer 
for 3 Sld. Af en grøn kiol med blaat under foer for 1 Sld., :/ 
De 3 yngste sønner Alexandre, Johan Adolph og Hans Madvig hver tilkommer 4 Sld er 12 
Sld., hvor for er udlagt, en grøn klædis kiol med grønt ullet og linnen underfoer for 10 Sld., af dend 
anden grønne kiol med blaat underfoer 8 mrk., Som Enken vill til sig annammer, og lofvet sine børn 
der till i sin tid at will svare; 
Till ded sidste blef alle Sterfboets vedkommende arfvinger, de som her nu tilstæde var saa og 
wærgerne, af skifteforwalteren endnu tilspurdt, om de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe 
kunde vedkomme, hvor till de svarede, at de ej viste meere at angifve, end angifvet er og forskrefvet 
staar, der ved saa dette skifte sluttes, dette saa at verre tilganget og Passeret, som foranfindes 
indført; Des till widnisbyrd under vore hænder, Skiftestæden dend 24 September 1701 :/ 
Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Oberster Ober Commendant og Amptmands 
weigne. Hans Jensen.   Henrik Brugman.  
Paa Enkens weigne efter begiering som laugwærge Rasmus Jensen.  
Eskild Hartwig. Jørgen Olsen Sonne.  Olluf Hansen Madvig. 
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Hans H:J:S:Jensen. Peder Nielsen.  Iser I:R: Runge.      Niels Jørgensen. 
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Anno 1701. Den 26 September. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter JensAndersens Sahl: Hustru Ellene 
Mounsdaatter, som med benefne sin Mand døde og i boede i it Udhuus beliggende paa 8tende 
Jord Ejendoms gaard udi Østermarie sogn. Imellem denne Salige Qvindes efterlefvende  Mand, 
bemelte Jens Andersen, paa eene side, og paa anden side, deris sammenauflede liden  
 
Søn ved navn Anders Jensen paa 11 aar gl. for ham er faderen efter loven self wærge; 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikell  
Willumsen og Niels Jensen.  Ibdn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
En gl. brun Hest gilling er taxeret for 3 Sld. 2 mrk., en gl. sort Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en gl. 
arbieds wogn med stier og hammel for 2 Sld., en gl. tiære tønde for 4 skl., it bordblad af fyrre for 8 
skl., en ballig for 2 skl., en laagebøsse for 4 skl., en gl. stand tønde for 4 skl., it gl. deignetrug for 4 
skl., en harre for 8 skl., en slæde for 8 skl., en gl. huusstie af elletræ for 4 skl., noget Biug i laden er 
sat med korn og foeder for 3 Sld., noget Tug i laden er sat med Rug og foeder for 3 Sld., it lidet læs 
Høe for 1 Sld., 6 stolperum huus med hvis derudi jord og nagelfast nu forefindes staaende paa 
fornefne gaards Grund  som Jens Andersen og hans hustru, er till eyendom sat for 6 Sld.,:/ 
Giæs 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., 4 unge Gies á 14 skl er 3 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager dette boes anførte middel till penge 24 Sld. 6 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder angaaende da var de gandske ringe, som faderen angaf at barnen 
har bekommet at klæde sig med; 
Efter skifteforwalterens anfordring hafde faderen ike meere till boes bæste at angifve, wiidere end 
forskrefvet staar. 
Dernest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield nemlig  
Sogne Præsten Herr Søfren Laursen lod fordre 6 mrk., :/ 
Sogne Deignen Lars Søfrensen lod fordre 2 mrk., :/ 
Lars Mikelsen i Østermarie sogn lod fordre 4 mrk. 10 skl., :/ 
Hans Adsersen i Østermarie sogn lod fordre 4 mrk., :/ 
Peder Rasmusen ibdn. Lod fordre 5 mrk., :/ 
Diderich Wolhsen i Svaniche lod fordre 5 mrk., :/ 
Herman Kofoed i Svaniche lod fordre 2 mrk. 6 skl.,  
Niels Knap i Østermarie sogn fordred 3 mrk., :/ 
Husbonden Olluf Nielsen, tilkommer Grundleye for 1701 penge 7 mrk., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage 2 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 mrk., :/ 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage á 8 skl er 1 mrk., :/ 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner :/ 
Efter som faderen ej var noget begierende imod sin Sahl: Qvindes begrafvelse :/ 12 Sld. 6 skl.,  
Liqvideret blifver saa i behold og till deehling penge 12 Sld.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfvepart, og sønnen dend anden halfvepart, som er paa hver part 
6 Sld., :/ 
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Som faderen i sin tid sin søn Anders Jensen tilsvarer, og som sig ey nogen viidere med Gields 
fordring nu her paa Sterfboet har angifvet, end forskrefvet staar. Saa blef dette skifte der ved sluttet. 
Efter som Creditorerne vill Jens Andersen Gielden betro, efter haande at betale, at hand imod 
Gieldens betaling og sin søns anpart at tilsvare, det anførte løsøre Gods. Saa der imod naar det efter 
kommes beholder, hvilket at saa er tilganget, og paa berørte Sterfboe Passeret. Testerer. 
Skiftesteden Ut. Supra. Hans Jensen.       Henrik Brugman.            Niels N:J:S: Jensen  
Jens J:A:S: Andersen eget skrefne navn.  Mikel M:W:S: Willumsen. 
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Denne slutning henførrer til det skiftebref ganged efter S: Niels Terkelsen i Nyker sogn som 
findes anteigned her for udi paa folio 74. og følgende. 
 
Anno 1701. Den 8 Oktober.  
Efter att for os Rettens betiente Hans Jensen og Henrik Brugman, som det skifte efter afgangne 
Niels Terkelsen, som boede og døde paa dend 26 Jordeiendoms Gaard beliggende udi Nøker 
sogn, hafver for waltet, er blefven andtyedget Welb: Hr: Lands Dommer Mathias Raskis, inden 
Borringholms landting afsagde Dom, angaaende én deel rentte som Holts forsteren Sr: Hans 
Christensen, af én deel Jordepenge i berørte skiftebref, passeret dend 3 November 1700. er til 
reigned med videre des indhold, hvor om dend af     sagde Welb: Hr; Landsdommers dom slutning 
Dateret 23 Marty 1701. videre formælder. Saa er lydende. 
Till hvilken velbemelte Welb: Hr: Landssommers ex: dette føris her efter først slutningen. 
Efter som Kongl: May: Holtsforster Hans Christen, hafver till lands tinget indkefnet, en skifte 
foretning som er holden af Hans Jensen borger udi Rønne og skifforwalter og skifteskrifveren 
Henrik Brugman, efter afgangne Sal: Niels Terkelsen i Nyker sogn, anlangende rentte 5 procento af 
48 Sld. 2 mrk., og 5 skilling for de penge, som Hans Christensen Sahl: Søstre Barta  Christens 
daatter, som till ægte hafde fornefne  Niels Terkelsen hafde bestaaende i dend 69de Self Eyergaard, 
som ermelte Hans Christensen nu neboer i Clemmedsker sogn, hvilke rentte penge skifte 
betienterne, nu hafver anført Holtsforster Hans Christensen 32 Sld. 1 mrk. 7 skl.,:/ 
Efter det i rette stefnte skiftebrefs viidere formelding, saa er og fornefnte skifte betienter indstefnt 
for 10 Sld. 1 mrk., som de har til regnet Hans Christensen at betale for nogen smeede reedskab, som 
bemelte hans søster arfvelig efter deris Salig fader tilkom; Da som Hans Christensen med en 
Samfrender dom. Datterit dend 19 Jannuary AA.  1684. ganget efter hans Salige fader Christen 
Pedersen fuld kommelig beviises, at af fornefnde 69 gaard ej kand gifves  aarlig til leye eller rentte, 
videre end 6 Sld., foruden dend aarlig Landgielde og skatter, efter hvilken usvekede og u paa 
ankede dom, jeg ike kand tilfinde Hans Christensen meere rentte at betale, end hvis samme 
Samfrendernis dom om formelder, hvor fore skiftefor retningen i dend post underkiendes. Saa som 
Hans Christensen ej bør svare videre rentte af dend anpart, som hans Salig Søster tilkommer efter 
Samfrendernis Dom i dend 69de gaard, end hvis paa hendis part af fornefnte 6 Sld., Kand tilkomme 
belangende de 10 Sld. 1 mrk., i noget emeede reebskab, som Barta Christensdaatter tilkom, efter 
hendis Salig fader Christen Pedersen, da som Hans Christensen med skiftebrefvet, Datterit dend 19 
November 1678, beviser, at hans søster er samme penge paa sin part henviist hos Hans Mounsen 
Smed i Hasle, saa bør det der ved alt forblifve, og arfvingerne deraf søge deris betalning, og Hans 
Christensen derfor frikiendt, dis till vidnisbyrd under mit signet, till hvilken welbemelte Welb: Hr: 
Lands dommers dom fyldelst giør, vi i dag berørte renttis udreigning hafver foretaget, og derfor 
anføris først Capitalen af forde penge, som Sahl: Niels Terkelsens mellemste Hustru afgangne Barta 
Christensdaatter som var Holstforsternes syster af dend 69 gaard tilkommer i Clemmedsker sogn, 
som er efter en 12 mænds forretning paa berørte gaard Passeret, Datteret og afsagt dend 19 January 
1684. hvor af befindes Sahl: Barta Christensdaatter tilkommer Capital 48 Sld. 2 mrk. 5 skl. 1 4/5 d.,  
Deraf reignis anpart af den leje eller jordskyld, som bemelte 12 mænd i samme forretning, hafver 
efter gaardens taall foruden de sædvaanlige skatter og Contributioner, hafver sat till aarlig landgilde 
eller leje, af heele gaardens taxt, som er i alt sat, efter berørte forretnings indhold for penge 532 Sld. 
3 mrk., deraf skall aarligen gifvis 6 Sld., blifver saa deraf Sahl: Barta Christensdaatters anpart till 
aarlig rentte af hendis anpart Capitall 48 Sld. 2 mrk. 5 skl., penge 2 mrk. 4 skl., som efter forskrefne 
forretnings indhold, reignis fra dend dag skifte er holdet, efter Sahl: Barta Christensdaatter som er 
dend 18 Marty 1691. og till dend 18 September 1701. er 10½ aar, er aarlig af de fornefne 6 Sld., 
landgielde eller lye saa kaldet som melt er 2 mrk. 4 skl., giør udi berørte 10½ aar 5 Sld. 3 mrk. 10 
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skl., deraf tilkommer Sahl: Niels Terkelsens efterlefvende Enke, som nu er i ægteskab med Niels 
Aristsen dend halfve part som er penge 11 mrk. 13 skl., dend anden halfvepart, deelis imellem 
samptlige Sahl: Niels Terkelsens børn, som er 5 sønner og 7 døttre, er deraf en broderlaad penge 1 
mrk. 6 4/17 skl., og en systerlaad er 11 2/17 skl.,  
Videre at mælde om dend anpart, efter bemelte Herr lands dommers Doms indhold, af 
Smedereedskaben som Barta Christensdaatter efter sin Salige fader tilkom som er 10 Sld. 1 mrk., 
som Hans Mounsen Smed i Hasle svarer med hofvet Sum og Rentte, efter som hand reedskaben 
under hænder hafver haft og  endnu hafver, der til dend post henviises, og af dend erlangende rentte, 
tilkommer Salig Niels Terkelsens Enke dend halfvepart, dend anden halfvepart tilkommer alle Sahl: 
Niels Terkelsens børn Proqvota; 
Angaaende resten af hofvet summen, da befindes af det skiftebref ganget efter Sahl: Christen 
Pedersen Daterit dend 19 Novenber 1678 at reyse sig af en Wandmølle, at S: Barta 
Christensdaatter tilkommer 10 Sld., hvilke 10 Sld., holstforsteren Hans Christensen lofvet til de 
Sal: Barta Christensensdaatters 4er børn Proqvota er udi det skiftebref efter Sahl: Niels Terkelsen 
til reignet, at betale. Dette saa at være tilganget og Passeret, dis till widnisbiurd under vore, og hos 
nærverrende hænder. Actum Ut Supra. Hans Jensen.  H: Brugman. 
Hans Christensen.   Niels Aristsen  
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Anno 1701. Den 10  Oktober. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling efter Niels Jensens Sahl: Hustru Kirstine Jørgensdaatter, som 
boede og døde paa dend 5te Jord eiendoms gaard beliggende  i Myrebye i Westermarie sogn, og det 
imellem denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand bemælte Niels Jensen paa eene side, og paa anden 
side, denne Sahl: Qvindes med bemælte sin Mand auflede børn, som er 2 sønner og 2 døttre. Hvor 
af 
 
Dend eldste søn er Esper Nielsen Ungkarll, hjemme hos faderen fuldmyndid efter loven.  
Dend anden søn er Jens Nielsen og Ungkarll og hiemme hos faderen og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Lisabeth Nielsdaatter 48 aar gl. og hiemme hos faderen uden ægteskab, 
for hende er till værge anordnet efter som faderen er en oldgammel Mand, hendis eldste broder 
Esper Nielsen. 
Dend yngste daatter er Bohl Nielsdaatter i Ægteskab med Mogens Larsen boende i 
Westermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen 
og Niels Ibsen. Begge boende i Westermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun gillet Hest for 5 Sld. 2 mrk., en gl. sort stiernet Dito for 5 Sld., en gl. guhl bliset Hoppe for 
4 Sld., 
Qveg. 
En sort braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort skioldet Koe for 4 Sld. 2 mrk., it sort hielmet 
Qvigenød for 7 mrk., it røe hielmet Tyrnød for 6 mrk., en sort Tyr for 2 Sld. 2 mrk., en sort braaget 
Qvigekalf for 3 mrk., en sort qviekalf for 1 mrk., it hvidt Qvigenød for 3 Sld.,  
Faar og Lam. 6 Faar á 3 mrk, 8 skl er 5 Sld. 1 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld.,  
Svin. En hvid Soe for 2 mrk. 8 skl., it belted Ornegris dito for 2 mrk. 8 skl., en hvid gl. Soe for 2 
mrk. 8 skl., nog it hvidt ung svin for 2 mrk. 8 skl.,  
Gies 4er gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 5 mrk., 10 unge Gies á 12 skl er 7 mrk. 8 skl.,  
En gl. Malmgryde for 3 mrk.,  
Sengeklæder i Krobhuuset, en gl. linnen ofverdynne for 3 mrk. 8 skl., en gl. linnen underdynne for 3 
mrk., it nyt blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en gl. linnen hofvet dynne for 8 skl.,  
I Stuen. En gl. spolskadet benkedynne vor 3 allen langt for 1 mrk., en wefved gl. agedynne for 1 
mrk., en gl. wefved agedynne for 8 skl., en gl. fyrrekiste med laas og hengsler for 4 mrk., en gl. 
fyrrekiste uden laas og hengsler for 12 skl., it gl. fyrrebord med skuffe og foed for 1 mrk. 8 skl., en 
haand qvern med gl. huus og træseigl for 3 mrk., en gl. lenke kraag, i fyrsteden for 8 skl., 2 stoke 
med Bier støket sat for 6 mrk., er 3 Sld.,  
Hvis sæden belangende da som faderen og børnen hafver sæden tilsammen, saa blef derom nu paa 
Sterfboet afhandlet, at som sæden er i fællig, saa betalis deraf dend resterende landskyld, for 
indeverrende aar 1701. for berørte gaard, og saa kand deraf ey vides videre till dette boes middel at 
anføris; 
Men dend eldste søn at verre formand derudi self till landskylden att svarer, af dend indauflede 
sæd, som nu i fællig er beliggende i laden, og det ved hvad navn det nefnis eller hafve kand. 
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Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, som vare gamle hafver børnen sig self indbyrdes, imellem deelt. 
Som de nu vare tilfreds med, uden videre anke der paa at hafve. 
Summa andrager forskrefne boes middel till penge 54 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Saa blef angifven efterskrefne bort Skyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
følger. 
Dend eldste søn Esper Nielsen, som er skrefven for denne 5te gaards afgift i amptstuen at af 
Clarer, blef efter begiering og udreigning samtøket at skee udleeg af dette boes middel, till at af 
Clarrer alt hvis som rester at betale till amptstuen, efter som hand har holt helften af gaarden og 
landskylden tilsammen at svare, og nu beriegnis till 1. May 1701. for penge 11 Sld. 1 mrk., udlagt 
her for, en brun gillet Hest, er sat for 5 Sld. 2 mrk., en sort braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., it røe 
hielmet Tyrnød for 6 mrk., til ofvers 1 mrk., og dermed var Esper Nielsen fornøyet, og saa siden 
self til amptstuen at svare;  
Esper Nielsen angaf at dette Sterfboe er skyldig for en borged sejs til Rasmus Rasmusen i Rønne 1 
Sld., udlagt en gl. fyrrekiste med laas og hengsler i stuen er sat for 4 mrk., :/ 
Olluf Henriksen i westermarie sogn fordred syløn 14 skl., ved skifteforwalterens udleeg at hafves 14 
skl., :/ 
Jens Pedersen i Aakirkebye fordred syløn 8 skl., udlagt en gl. agedynne i stuen for 8 skl., :/ 
Olluf Dideriksen i Aakirkebye fordred skomager arbiedsløn penge 2 mrk., udlagt it ungt Soe svin er 
sat for 2 mrk. 8 skl., till ofvers 8 skl., :/ 
Imod denne Sahl: Qvindes  udfart eller begrafvelsis bekostning, blef hindes efterlatte Mand, efter 
fortegnelse samtøket af sine med arfvinger, udleg for penge 18 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt en sort 
stiernet Hest gilling er sat for 5 Sld., en guhl bliset Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en sort skioldet Koe for 
4 Sld. 2 mrk., en sort Tyr for 2 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., er 19 Sld. 8 
skl., til ofvers 1 mrk., her foruden beholt faderen sin sengs klæder, som ham uden skifte blef 
bevilget af sine børn. 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 1 Sld. 2 mrk., udlagt, it sort hielmet Qvienød for 7 mrk., til 
ofvers 1 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage, med alt hvis hermed dette skifte falder at skrifve, bevilhet 3 Sld., 
udlagt it blaaegarns lagen for 1 mrk. 8 skl., 5 gl. Gies for 5 mrk., 8 unge Gies á 12 skl er 6 mrk., til 
ofvers 8 skl.,  bekom 10 mrk., penge og en skeppe Haure. 
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt en malmgryde for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage, hver bevilget 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt 2 Lam á 2 mrk 
er 4 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 37 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til dehling penge 16 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer først dend halfvepart, som er 8 Sld. 1 mrk. 3 skl., og som hand er en 
Ældgammel mand, tilreignis ham efter hans begiering efter loven, en broderlaad som er 2 Sld. 4 ¾ 
skl., er saa faderens anpart tilsammen 10 Sld. 1 mrk. 7 ¾ skl.,  
Saa tilkommer hver søn sin anpart 2 Sld. 4 ¾ skl., Og hver daatter tilkommer 1 Sld. 2 3/8 skl.,  
For faderens anpart som er 10 Sld. 1 mrk. 7 skl., er udlagt 3 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 
skl., en hvid Qvie for 3 Sld., en hvid Soe for 2 mrk. 8 skl., 2 stoke med Bier á 6 mrk er 3 Sld., en 
haandqvern med gl. huus og træ seigl for 3 mrk., ved udfartens udleg 1 mrk., af Giæsene af have 7 
skl., er 10 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Dend eldste søn Esper Nielsen for sin laad 2 Sld. 4 skl., er udlagt, en sort braaget Qviekalf for 3 
mrk., en sort Qviekalf for 1 mrk., ved skattens udleg at hafvis 1 mrk., en beltet Orne for 2 mrk. 8 
skl., ved wurderings mændenis udleg at hafvis 12 skl.,  
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Dend anden søn Jens Nielsen for sin anpart 2 Sld. 4 skl., er udlagt en hvid gl. Soe for 2 mrk. 8 
skl., i Krobhuuset en gl. linnen ofverdynne for 3 mrk. 8 skl., i spolskadet benkedynne vaar 3 allen 
lang for 1 mrk., en wefved agedynne for 1 mrk., ved wurderings mændenis udlæg 4 skl.,  
Dend eldste daatter Elisabeth Nielsdaatter tilkommer 4 mrk. 2 skl., der for er udlagt en linnen 
underdynne i Krubhuuset for 3 mrk., it førrebord med skoffe og foed i stuen for 1 mrk. 8 skl., till 
ofvers 6 skl.,  
Dend yngste daatter Bohl Mouns Larsens tilkommer 4 mrk. 2 skl., der for er udlagt 2  unge Gies 
for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofvet dynne for 8 skl., en førrer kiste uden laas og hengsler for 12 skl., 
en gl. lenke kraag i fyrsteden ved søsterens udleeg 6 skl., ved Olle Dideriks udleg 8 skl.,  
Laurids Hansen boende i Nøker sogn mødte her paa Sterfboet, og fremlagde it pandtebref af 
Niels Jensen udgifvet till  afgangne Hans Rasmusen Daterit dend 12 November 1691. 
og inde Wester Herritsstin vedstaaet af Niels Jensen dend 26 November berørte aar 1691. med 
paategnet paa skiftet efter forberørte Hans Rasmusen som døed paa dend 12 gaard i Westermarie 
sogn, lydende paa 40 Sld., Capital, hvor for denne forskrefne 5 gaard, er till under pandt efter 
bemelte brefs lydelse, som nu blef læst og paaskrefven, og angaf berørte Laris Hansen, at deraf er 
ald rentten betalt till Dato November 1701. Hvorfor Pandtebref de vedkommende, hafver till efter 
retning at observerer, naar noget endelig med denne 5te Jordeyen doms gaard foretagis; 
Skifteforwalteren til spurde samptlige arfvingerrne, om de hafde meere till dette boets middel at 
angifve; Hvor til de svarede, at de ike viste meere end angifvet er og forskrefvet staar, undtagen 
hvis kand verre till beste som rerte 5 gaard, som til videre derom giørende endelig her fra henviises, 
hvor ved saa dette skiftes sluttes, hvilket saa at verre Passeret Testerer.Paa Høy Edle og 
welbaarne Hr: Oberster Ober Commemdant og Amptmands wegne Hans Jensen. 
Henrik Brugman.  Arist Ibsen.  Niels N:I:S: Ibsen.   
Mouns M:L:S: Larsen.  Niels N:I:S: Jensen.  Esper E:N:S: Nielsen.:  
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Anno 1701. Den 18 Oktober. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salig Ødber Larsen, som boede og døde, i Teyn, beliggende 
udi Olsker sogn. Imellem denne Salige Mands efterlefvende  børn, som er 2 sønner og en daatter. 
Hvor af  
 
Dend eldste søn er Lars Ødbersen boende i bemelte Tijn, sin egen wærge. 
Dend anden søn er Olluf Ødbersen og boende i berørte tijn, og sin egen wærge. 
Daatteren er Margrete Ødbersdaatter i Ægteskab med Lauris Nielsen, som og er boende i 
bemelte Teign, som alle var her tilstede. 
 
 
Og paa  rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders Laursen og Morten 
Dideriksen,  begge boende i Olsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger ,  
nemlig. 
Denne Salige Mands Ødber Laursen till Eyendom herrende huus og Waaning, som hand boede 
og fradøde, udi Teign, beliggende er en stufve lengde i Øster wæster  bestaaende, som er 14 
stolperum, hvor af å,paa dend wester ende er 2 stolperum Krubhuuset saa kaldet, hvor ofver taget er 
af paa sider og er en gl. røder goufl og noget gl tille ofver samme 2 stolperum med it Cammer i 
samme Krobhuuset, dernest op till stuen 2 stolperum med 5 winduer tille der ofver, en gl. tagstens 
kakelovn og 3 nagelfaste benke, og en hylle for bordenden, dernest op till 2 stolperum, hvor udi er  
Kiøken og forstue afdeelt og flage tille der ofver, dernest op till o øster er it stolperum, som kaldis 
kielderen, med gl. rafte tille ofver resten af samme stufve længde er 7 stolperum, som er lade huus, 
med gl. brøstfældig straaetag paa, og gl. wogge wægge, med hvis der ved jord og nagelfast er og nu 
forre findes, det tilsammem er sat for 20 Sld.,  Udi en lade længde staaende i sønder og nør, østen i 
gaarden, tilhørrer denne Sahl: Mand 2 stolperum sønden for Porte saa og poette rummet foruden 
port med straaetag paa, det tilsammen sat for 6 Sld., Gaardspladsen angaaende, da forblifver det till 
fællets for de huuse som nu findes paa denne ammældte gaards huuse, en haufge plads liggende fra 
stuelengen og i Sønder op til diged, som staar it Røn og Birketræer paa, er nu wurderet for 4 Sld.,  
Denne Salige Mands tilhørrende sædis Jord er efterskrefne, som nu er taxeret saaleedes, rundløken i 
Teign, hvor udi efter sætning er 1½ tønde land Biug Jord og it læs engis, med hvis, skouf reemer og 
skoufs bon, der udi findes, er nu sat for 26 Sld., Helften af hallelyken som er nest op till pilleløken, 
hvor udi er 2 tønder 2 skepper land Biug jord, og en half tønde landhaufre jord paa hallerne, med 
hvis skouf buske og reigner derudi findes er helften deraf sat for 13 Sld., Kalfveløken nest op till 
Skræderløken med nogen skouf buske bevopsen, er sat for 3 Sld., Pilleløken som er nest ved 
huusene som bestaar i 3 skepper land sædjord, og it les engis med reignis, og hvis der udi er wopsen 
er taxeret for 9 Sld.,  Hindseløken er it skeppe land biug jord med nogle smaa træer og reimer er sat 
for 3 Sld., 3 tønder land haufre jord, som kaldis Aassen ligger op till udgiærdet, østen for biug 
støket, med en liden skousbond og nogle reimer runden om er taxeret for 14 Sld., helften af it støke 
land kaldis dam ageren, som er 3 tønder land haufre jord, med skou reemer runden om, der af 
helften her till boet for 7 Sld. 2 mrk., helften af Birkelunden for 6 Sld. 2 mrk., it tønde 2 skepper 
land haufre jord, sønden for rundløken, imellem dend søndre Birkelund og Biugstøket for 6 Sld., 3 
skepper land biug jord østen søndre Birkelund for 3 Sld., saa dernest blef angifven efterskrefne 
Qveg. Øeg.og Boehafve nemlig. 
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En sort stiernet Hest er sat for 10 Sld., en mørk brun snoppet og stiernet Hoppe er sat for 8 Sld., en 
brun ung Hoppe er sat for 4 Sld., en røe stiernet Hoppe er sat for 8 Sld., en brun ung Hoppe er sat 
for 4 Sld., en røe Koe er sat for 3 Sld. 2 mrk., en brun i aar føed Qvigekalf for 1 Sld. 1 mrk., en sort 
i aar føed Qviekalf for 3 mrk., en wogn som er gl. og en liden stie paa, og en gl. træbrake hammel 
till for 5 mrk., en skouf sleede med træ viddier for 1 mrk. 8 skl., én træ tinned harre for 12 skl., 2 
Høestier og en lastang for 1 mrk., en gl. ploug foruden ploug jern med en jern vidie paa for 8 skl., it 
aar foruden bill er sat for 4 skl.,  en stor span kaabber kedel er vegtig till penge 5 mrk., en liden 
kaabber kedel for 2 mrk., 2 tønder stomme á 4 skl er 8 skl., en gl. fyrre kiste uden laag for 8 skl., it 
gl. fyrrebord med foed for 4 skl., en gl. ullen sengedynne for 1 mrk., it gl blaargarns lagen for 1 
mrk., en raae Qvie huud for 2 mrk., 2 raae Lam skind med ullen paa for 12 skl.,  
Sæden i Laden fandtes i følgende maader. 
It stolperum med ager Høe till mit lætterne i Østerende i Nørrelade er sat for 10 mrk., noget Høe i 
samme længe under korned, er taxeret for 2 Sld., lidet Biug ofven paa fornefne Høe, er sat for 4 
skepper, er sat for penge 1 Sld.,  
Item der ofven paa en tønde haure for 2 mrk., Rug der  samme steds er sat for 3 skepper og for 1 
mrk. 8 skl., En Roesbaad med clarre tofter og seigl tildsammen taxeret for 8 Sld.,  
Deraf tilkommer sønnen Lars Ødbersen dend part, og Sterfboet dend anden halfvepart som anføris 
for 4er Sld., en half stokøpse er sat for 1 mrk. 4 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte samptlig arfvingerne om de hafde meere till dette boes middel at anføre, 
hvilke og alle nu var tilstæde og svarede ney, at de ike viste meere at angifve end forskrefvet staar, 
og ike kunde vide noget fordult at skulle verre, hvor ved saa dette Sterfboes registrering sluttis, og 
andrager forskrefne anførte denne Sahl: Mands Rørrende og Eyendoms middel til 
penge 164 Sld. 2 mrk., 12 skl.,  
Hvis denne Salige Mands Ifareklææder belanger da som de vare af ringe wærdt. Saa har arfvingerne 
sig dem imellem deelt, self indbyrdes. Saa at de dermed vare tilfreds og fornøyet. 
Hvornest blef angifven efterskrefne Gield og Prætentioner, og er der till giort udleeg som følger 
nemlig.  
Sønnen Lars Ødbersen angaf at verre Skyldig her af boet at betalis till Amptstuen, som hans 
Sahl: Fader ike betalte, rettighed for 4 mrk., aar,  aarligen 8 mrk. 12 skl., er tilsammen 8 Sld. 3 mrk., 
Herfor er udlagt og giort indførsel udi fornefne Stufve langde for 8 Sld. 3 mrk.,  
Item fordred Sønnen Lars Ødbersen forberørte halfve baadepart, da dend var nye 5 Sld. 2 mrk., 
hvor for ham for samme penge var forsiekret, i før omrørtte østerlade længis huuse med portten, 
nog fordrer Lars Ødbersen laante penge 6 mrk., nog fordred for forstrekning till sin Sahl:  Faders 
begrafvelse, og svarer saa de vedkommende beregnet for 20 Sld., er hans fordring til samme 27 
Sld., af Stuelænden, som er i alt taxeret for penge 20 Sld., der af resten her til udlagt for penge 11 
Sld. 1 mrk., Rundløken efter som før ermælt taxeret for 26 Sld., deraf 15 Sld. 3 mrk., till ofvers 10 
Sld. 1 mrk.,  
Sognepræsten Hr: Magister Søfren Schade tilkommer efter arfvingernis beretning, som af Sterfboet 
skal betalis Penge 6 Sld.,  
Rettighed for 1701 penge 1 Sld. 1 mrk., er 7 Sld. 1 mrk., der for er udlagt, af en mørk brun snoppet 
og stiernet Mær for 6 Sld., en stor span kaabber kedel for 5 mrk.,  
Sognedeignen Christen Lind tilkommer her af Sterfboet at udleggis 2 Sld 
Rettighed for aar 1701 10 skl er 2 Sld. 10 skl., udlagt af en brun snoppet og stiernet Mæhr for 2 
Sld., 2 raae lam skind med ullen paa for 12 skl., till ofvers 2 skl.,  
Mads Andersen Snedker i Poulsker sogn fordred arbiedsløn for liigkisten 4 mrk., udlagt en vogn 
med en stie og en brake hammel for 5 mrk., till ofvers 1 mrk.,  
Capitain Jørgen Pedersen boende paa Broegaard, fordrede som nu af arfvingerne vedgikes penge 6 
mrk., udlagt en brun i aar føed Qviekalf for 5 mrk., hos Mads Snedker 1 mrk.,  
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Niels Dideriksen i Olsker sogn fordred for en Koeleye 6 mrk., for anno 1701 og der paa berettede at 
hafve self af denne Salige Mand bekommet 5 mrk., hvor paa ham som hand begiær udleeg for 
resterer 1 mrk., arfvingerne formente, at leyen nog med de 5 mrk., var betalt, og formodet at 
beholde korn fremdeelis till allehelgen nest kommen, da Niels Dideriksen self sin Koe till sig at 
annamme; 
Weydich Haagensen i Olsker sogn fordred laante penge som vedgikes penge 4 Sld., og rentte 8 skl., 
er saa Capital og Rentte 4 Sld. 8 skl., udlagt Hindzeløken, it skeppe land Biugjord med nogle smaae 
Træer og Reiner 3 Sld., en sort i aar føed Qviekalf for 3 mrk., en skoufsleede med træ vidier for 1 
mrk. 8 skl.,  
Anne Hansdaatter som har tiendt her i boet, hos denne Sahl: Mand paa 8te aars tid, blef der for 
bevilget restende till tienesteløn i alt penge 16 Sld., udlagt helften af haldelyken for 13 Sld., 
Kallelyken som er nest op till skræderlyken med nogen smaae skoufbuske bewopsen for 3 Sld.,  
Mortten Dideriksen af Olsker sogn fordred paa sin hustruis weigne som vedgikes penge 1 mrk., 
udlagt it blaargarns lagen for 1 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., udlagt af en sort stiernet Hest fordris 3 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt af en sort stiernet Hest 5 Sld.,  
Stemplet papir till denne forretning 3 mrk., og till denne Sahl: Mands hustruis skiftebref som ike er 
betalt 6 mrk er 2 Sld. 1 mrk., udlagt af en sort stiernet Hest 2 Sld., en ullen sengedynne for 1 mrk.,  
Wurderings mændend for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., og der hos fordred Anders Larsen 
Klokke penge 1 mrk er 5 mrk., udlagt en Qvige huud for 2 mrk., en liden kaabber kedel for 2 mrk., 
en half støkøpse for 1 mrk. 4 skl., till ofvers 4 skl.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge 79 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 85 Sld. 10 skl.,  
Som dehlis imellem denne Salige Mands efterlefvende 2 Sønner og en daatter, er der af en 
broderlaad penge 34 Sld. 4 skl., og en systerlaad er 17 Sld. 2 skl.,  
For dend eldste søn Lars Ødbersens lod som er 34 Sld. 4 skl., er udlagt, af Stuelengen ved forige 
udleeg til ofvers, som her nu tillæggis penge 10 Sld. 1 mrk., it stolperum med agger Høe til midt 
lætterne i Østerende i Nørrelade for 2 Sld. 2 mrk., noget Høe i samme længe under korned for 2 
Sld., 4 skepper Biug ofven paa fornefne Høe for 1 Sld., item en tønde Haure for 2 mrk., 3 skepper 
Rug sammesteds for 1 mrk. 8 skl., Helften af en baad med Aarer seyel og hofter for 4 Sld., en ploug 
foruden ploug jern med en jern vidie for 8 skl., it aar uden bill for 4 skl., 2 tønde stonner for 8 skl., 
en gl. fyrrekiste uden laag for 8 skl., it gl. fyrrebrod med foed for 4 skl., en røe Koe for 3 Sld. 2 
mrk., en træ trinnet harre for 12 skl., 2 Høestier og en laasstang for 1 mrk., en haufveplads liggende 
fra stuelængen og i Sønder op till diget som staar it Røn og it Birkerræer paa, er nu wurderet for 4 
Sld., helften af Birkelunden for 6 Sld. 2 mrk., till ofvers 6 mrk.,  
Dend anden søn Olle Ødbersen for sin anpart som er 34 Sld. 4 skl., er udlagt udi dend Østerlade 
de 2 stolperum sønden for portten, saa og portten med for 6 Sld. En brun ung Hoppe for 4 Sld., 
Pillelyken for 9 Sld., helften af it støke land kaldis Damageren for 7 Sld. 2 mrk., en tønde 2 skepper 
land Haufrejord sønden for rundløken, imellem dend søndre Birkelund og Biugstøket for 6 Sld., af 
Birkelunden hos sin broder Lars Ødbersen 1 Sld. 2 mrk., hos Anders Larsens udleeg af øpsen 4 skl., 
er 34 Sld. 4 skl.,  
Daatteren Margrete  Laurs Nielsens for sin laad som er 17 Sld. 2 skl., er udlagt 3 tønder land 
Haufrejord som kaldis Aasen, ligger op till udgierdet, østen for biugstøket, med en liden skouf bag 
og nogle reigner runden om for 14 Sld., 3 skepper landbiug jord østen søndre Birkelunden for 3 
Sld., af 2 Lam skind 2 skl.,  
Videre paataabte skifteforwalteren om der var nogen som her i Sterfboet hafde noget at fordre, saa 
fremkom ey nogen med sin fordring meere, end foran findes indført, ike heller efter skifte 
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forwalterens anfordring, viste denne Salige Mands samptlige arfvinger, videre Sterfboet till nogen 
at være skyldige, end foran findes indført, hvor for saa dette skifte der ved er sluttet. Og var 
arfvingerne saa her ved, well tilfreds nemlig og well adtskilde og fornøyet, for god skifte og deeling 
hver takede i allemaader. Hvilket at saa er tilganget og Passeret, som forskrefvet staar, des till 
widnisbyrd under vore hænder og Zigneter skiftesteden Ut Supra. Paa Høy Edle og Welb: 
Hr: Oberste Obercommendant og Amptmands weigne       Hans Jensen.  
Henrik Brugman.  Lars L:Ø:S: Ødbersen.  Olle O:Ø:S: Ødbersen. 
Lars Nielsen. Anders Larsen. Morten M:D:S: Dideriksen. 
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Anno 1701. Den 25  Oktober. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Mikel Hansen Stork, som boede og døde paa 
Wæstergaard, som er ded 8 Waarnede beliggende  udi Westermarie sogn. Og det imellem denne 
Sal: Mands efterlatte Hustru  Elsebeth  Jensdaatter, for hende paatog sig at wærge Capitain 
Hans Kofoed  hendis broder boende i Nylaursker sogn, paa eene side, og paa anden side, deres nu 
igen lefvende børn, som er en søn og en daatter, hvor af  
 
Er Hans Mikelsen Stork paa 20 aar gl. for ham er till wærge anordnet /: I hans fraværrelse som 
moderen beretted hand nu skall verre i Norge :/ hans fader broder Jens Hansen Stork Visitowe 
boende i Rønne. 
Daatteren Mette Mikelsdaatter 6 aar gl.  for hinde er till wærge anordnet, hendis fader broder 
Frederich Hansen Stork boende i Nexøe. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen 
og Niels Ibsen. Begge boende i bemelte Westermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som 
her efter følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En røe bliset ugillet Hest for 6 Sld. 2 mrk., en sort bliset Hoppe for 7 Sld., en sort Hoppe for 6 Sld. 
2 mrk., en gl. brun gilling for 3 Sld.,  
Qveg. 
En sort Koe fopr 6 Sld., en brun braaget Koe for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., en sort skioldet Koe 
for  5 Sld. 2 mrk., en liden sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., it røe hielmet Qvienød for 2 Sld.,  
Faar. 10 gl. Faar som ullen er afklippet støket sat for 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk.,  
Giæs. 3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld.,  
Bochawe. 
En wogn med smaae stier, hammel med jern maarner, tøm og halseeler dor 4 Sld., en ploug med 
ploug jern, bøsse ringe hiul og videre for 2 Sld. 2 mrk., en slæde med jern vidier for 4 mrk., en ruhl 
med jern tappe for 3 mrk., en harrer for 1 mrk.,  
I Herberghuuset. 
En Eegeørk med en foed under og bilt werk der paa med laas og hengsler er sat for 4 Sld., en 4er 
kanted sengested med skammell till uden hiemmel er sat for 1 Sld. 2 mrk., it gl. lidet skibsbord med 
skoffe under for 2 mrk., it gl. bagstoet med lær paa røket for 1 mrk., en linnen underdynne for 1 
Sld., en gl. olmersdugs ofverdynne for 3 mrk., en olmerdugs hofvet dynne for 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne for 1 mrk.,  
I it Cammer Sønden for stuen. 
It madskab med 2 dørrer, hvor af dend eene er laasfsat for 2 Sld. 2 mrk., it lidet madsksb med en 
dør foruden laas for 2 mrk., en gl. fyrrer kiste foruden laas og hengsler for 1 mrk., en ølltønde for 1 
mrk., en ølfiering for 1 mrk., en gl. standtønde for 12 skl., en lille half tønde for 12 skl., en gl. tønde 
paa 3 fieringer stoer at salte udi for 12 skl., it lidet fyrrebord for 1 mrk.,  
I Drengehuuset. 
En olmerdugs ofverdynne for 2 Sld., en linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., nog en linnen 
underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen hofvetdynne for  1 mrk., 2 nye blaargarns lagen for 2 mrk er 
1 Sld., en blaae rannet bolster underdynne i en slag benk i stuen for 1 Sld. 1 mrk., 2 blaargarns 
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lagen i dend øster Cammer á 2 mrk er 1 Sld., it gl. sengklæde for 2 mrk., en ullen hofvet dynne for 
12 skl., it sengested i berørte øster Cammer for 3 mrk., en stand tønde for 1 mrk., en sennerps qvern 
i en blak indlagt for 3 mrk., it gl. deignetrug med trugstoel for 1 mrk. 4 skl., en slaugbenk i stuen 
med hengsler og kraage for 4 mrk., it udtreket bord paa begge ender med en lugt foed og skuffe for 
6 mrk., en liden slagbenk indfor dørrer i stuen 1 mrk., it gl. førrebord med en kaarsfoed for 2 mrk., 
it lidet wraaeskab i stuen med en dør med laas og it drag skoffe uden laas for 6 mrk., en gl. jern 
gryde for 2 mrk., en gl. mæssing kædel paa 3 potter for 1 mrk., nog i stuen, en gl. wefved benke 
dynne i runder 7 allen lang for 3 mrk., en gl. wefved benkedynne for bordenden 3 allen lang for 3 
mrk., en gl.flamsk benkedynne inden for stue dørren 2½ allen lang for 3 mrk.,  
Jern Wahre. 
En seis med bomog ringe for 2 mrk., en gl. stokøpse for 1 mrk. 8 skl., en jern tyfve for 12 skl.,  
Sæden i Laden. It stolperum Rug ligger paa høyt som till løsholten er sat for 3 tønder Rug á 7 mrk., 
er 5 Sld. 1 mrk., i 3 stolperum biug under beilkerne er sat for 8 tønder á 5 mrk., tønden er 10 Sld., 2 
stolperum Haure til løsholterne er sat for 8 tønder á 2 mrk er 4 Sld., Hvis Høe som her ved gaarden i 
indeværrende aar er indauflet, som er i 3 stolperum i sønder lenge paa stenget i Østerende, og i 2 
stolperum udi stuelengen i Søndre ende som ved gaarden forblifver till waar foeder, it aar med bihl 
er sat for 1 mrk.,  
Enken angaf at Peder Isaksen i Wæstermarie sogn er skyldig her till boet, og Peder Isaksen af 
denne salige mand har oppebaared paa sædet i dend 13 gaard i Nøker sogn, som hand Peder Isaksen 
skall hafve lofvet at forskaffe Mikel Hansen berørte 13 Gaard i Nøker sogn imod pengis erleggelse, 
og paa sædet som Peder Isaksen formodet att verre berettiget at hafve i bemelte 13 gaard af Mikel 
Hansen oppebaared 26 Sld., og som Peder Isaksen inden lands tinget ved æed skall hafve fragaaed 
de 6 Sld., skall Peder Isaksen igien her till boet skyldig blefven 20 Sld., og saa blefførst it bud 
skiket her fra Sterfboet till Peder Isaksen, og hand der ved ike vilde møde, saa blef begge 
wurderings mændene henskiket till Peder Isaksen, hvor hand da mødte og efter aftale, imellem 
Enken og Peder Isaksen, saa vedgik Peder Isaksen at hafve af Salige Mikel Hansen bekommet en 
sort hielmet stald stud for 10 Sld., paa forberørte 20 Sld., resten foruden bemelte stud beretted, at 
Peder Isaksen hafver bekommet udi reede penge, en gang 10 Sld., som hand Peder Isaksen self paa 
Wæstergaard er blefven lefveret, og siden bekom Peder Isaksen i sin egen stue 6 Sld., Peder 
Isaksen som ver her till Wædermælle, vilde her till ike svarre, og sagde at hand ike vilde betale 
noget, førind hand kom till tings, saa vilde hand beviise hvordan det var, og her vilde hand ike viiste 
noget frem som dette vedkom, dis aarsage denne tilstaaende Gield af Skifteforwalteren er henviist 
till loug og ret. 
Denne Salige Mands Ifare eller gangklæder, angaf Enken at hafve i betalning hengifven till 
tienesteløn, og dem som grafvet og ringet ofver denne Salige Mands Liig. Helst som de var af ringe 
værdt. 
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel, undtagen forde 20 Sld., som Peder Isaksen 
skyldig skal være efter som forhen er meldet penge 120 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Enken og de vedkommende, om de hafde meere till dette boes beste at 
angifve, der til de svarede, ey videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar. 
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, nemlig.  
Kongl: May: Amptskrifver og ride fouget Sr: Hans Henrich Schor, fordred efter sin seddel Dateret 
dend 24 Oktober 1701 mælder at hand her i boet har at fordre, først som hans Kongl: May: skal 
verre udlagt, efter Salige Hans Markman, efter anmældende laadseddel af 26 May 1697. penge 17 
Sld. 2 mrk., item 2 tønder haure efter forige taxo sat for 4 mrk., nog fordred for Anno 1701. som 
rester af fornefne Wæstergaard ½ tønde smør 7 Rd., jordebogs ægte og knegte penge 6 Rd. 2 mrk., 
er 20 Sld., er i alt penge 38 Sld. 2 mrk., :/ 

bornholmerting.dk 429



 3

Kirkewærgen Arist Ibsen fordred resterende tiende for Aa 1699. én tønde Biug kosted samme aar 
efter taxten 11 mrk., for Aa 1701. en tønde Biug for 5 mrk., efter forige taxt giør 4 Sld.,:/ 
Till Sogne Præsten Hr: Rasmus Jensen, rester tiende for aar 1701 en tønde Rug efter forige taxt 
ansat for 7 mrk., en tønde Biug efter bemelte taxt sat for 5 mrk., item 2 tønder Haure á 2 mrk er 4 
mrk., er 4 Sld., :/ 
Herris Fougden og Deignen hver en skeppe Biug á 1 mrk., efter bemelte taxt er 2 mrk., :/ 
Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller fordred efter sin seddel og afreigning i alt penge 81 Sld. 
12 skl., :/ 
Mads Kofod Poulsen i Svaniche fordred efter sin seddel. Som ham efter sin Salige Mormoder skal 
verre arfveligen tilfalden 5 Sld. 2 mrk., Salige Hans Madvigs Sterfboe, har efter ergangne skiftebref 
at fordre heraf boet som denne Sahl: Mand skal hafve skyldig blefvet, og er till Creditorer udlagt 5 
Sld.,:/ 
Byfougden i Svaniche, Anders Pedersen Fyn lod anmelde at Sal: Mikel Hansen till ham er skyldig, 
som Fyhn till Hans Hiort skal ofverdraget 7 Sld., 
Sidsele Sahl: Povell Bødkers i Rønne fordrede som vedgikes penge 1 Sld.,  
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter sin seddel penge 4 Sld. 2 mrk. 15 skl., :/ 
Henning Bohne i Rønne fordred efter sin sedel penge 2 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/ 
Ingeborrig Sahl: Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin seddel 2 mrk., :/ 
Mouris Markmand i Rønne fordret efter sin seddel for it læs Høe og en tønde Haure, Høet 3 Sld., 
Hauren 6 mrk., er penge 4 Sld. 2 mrk., :/ 
Jacob Walentin i Rønne fordred efter sin seddel som skall reste paa én fiering torsk og en half 
skeppehomle at reste 1 mrk. 12 skl., :/ 
Hans Simens i Rønne fordred efter sin seddel for it par knifve penge 3 mrk., :/ 
Niels Jensen i Nyker sogn fordrer som hand wærger for Sahl: Olluf Mortensens barn af Nylaursker 
sogn Karne Olsdaatter, af hvis denne Sahl: Mand er skyldig blefven 2 mrk. 8 skl.,  
Iligemaade fordred Niels Abrahamsen i Westermarie sogn, som wærger for Sahl: Olluf 
Mortensdaatter Martite Olsdaatter, som tilkommer af hvis denne Sahl: Mand dertil boet skyldig  
var 2 mrk. 4 skl., nog fordred Niels Abrahamsen for it wogn ree penge 2 mrk.,  
Hans Nielsen i Wæstermarie sogn fordred for liigkisten arbiedsløn penge 4 mrk., Item paa sin 
broder Lars Niels wegne fordred for beslaug til liigkisten penge 5 mrk. 12 skl.,  
Tienestedrengen Mortten Pedersen fordred resterende løn 2 Sld. 2 mrk., ;/  
Tienestepigen Anna Pedersdaatter, fordred resterende tienesteløn 2 Sld.,  
Barbara Sahl: Christopher Hansens i Rønne fordred for forstrekning till denne Sahl: Mands 
begrafvelse 9 Sld.,:/ 
Rasmus Rasmusen i Rønne fordred for forstrekning till denne Sahl: Mands begrafvelse penge 3 
Sld.,  
Enken angaf at verre skyldig till Berrild Rasmusen i Arnager penge 1 Sld. 12 skl.,  
Indeværende Qvartal skat, for Oktober Nowember og December 1701 er penge 1 Sld. 2 mrk.,   
Petter Hartwig boende i Rønne fordred efter regenskab for oppebaarne ware 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld.,  skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 1 Sld. 8 skl., Wurderings mændede for deris umage 1 Sld. 2 
mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 198 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Med Qvartalskat 6 mrk.,  
Saa blef efter skrefne Prætensioner udlagt nemlig af Hr: Amptskrifvers Hr: Hans Henrich Schor, 
hans fordring, som er resterende for Anno 1701 af  denne 8tende Waarned ½ tønde smør 7 Rd., 
Jordebogs penge, ægte og knegte penge 6 Rixd. 2 mrk giør 20 Sld., der for er udlagt, en sort Koe for 
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6 Sld., en brun braaget Koe for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en gl. 
Gaas for 1 mrk., :/ 
Qvartalskatten for Oktober Nowember og December 1701 6 mrk., udlagt it lidet Wraaeskab i stuen 
med en dør og en laas for en dragskoffe uden laas for 6 mrk.,  
Wæstermarie kirke, som tilkommer for Aa 1699. en tønde tiende Biug kostet 11 mrk., Item for 1701 
en tønde Biug, ansat efter forhen her udi satte taxt 5 mrk., er 4 Sld., udlagt it røe hielmet Qvigenød 
for 2 Sld., it Faar for 3 mrk., en tønde Biug af det taxerede Biug for 5 mrk., :/ 
Sognepræsten Hr: Rasmus Jensen som rester tiende for 1701 en tønde Rug en tønde Biug og 2 
tønder Haure, ansat efter forige her udi satte taxt, opløbende till penge 4 Sld. Her for udleggis af 
fornefne taxerit Korn in Natura en tønde Rug 7 mrk., en tønde Biug for 5 mrk., 2 tønder Haure a 2 
mrk er 4 mrk., Herrids fogden og Deignen udlagt for 1701 hver en skeppe Biug efter forige sætning 
sat for 2 mrk. :/ 
Niels Jensen i Nøker sogn der fordrer paa sin myndlings weigne børne gods 2 mrk. 8 skl., udlagt it 
sengested i øster Cammer er sat for 3 mrk., til ofvers 8 skl., :/ 
Iligemaade Niels Abra Hansen i Westermarie sogn, som fordrer paa sin myndlings weigne 
børnegods som er 2 mrk. 4 skl., her for er udlagt it lidet madskab med en dør foruden laas for 2 
mrk., hos Niels Jensens udleeg at hafve 4 skl., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage i alt 3 Sld., der for er udlagt i drengehuuset, en ulmerdugs 
ofverdynne for 2 Sld., en linnen underdynne for 6 mrk., til ofvers 2 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 5 Sld., udlagt en liden sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., i 
drengesengen it blaargarns lagen for 2 mrk., :/ 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 4 mrk. 8 skl., udlagt ved skifteforwalterens udleeg 2 mrk., it 
Faar for 3 mrk., til ofvers 8 skl.,  Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt 
it blaargarns lagen for 2 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk., it Faar for 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne udlagt Prætentioner till penge 41 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling 79 Sld. 4 skl.,  
til Creditorerne hvilken Summa ike understaaes till Creditorerne at udreignis Proqvota til betaling 
paa de forhen indførte fordringer som opdrager til penge 156 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
thi i hans Kongl: May: Allernaadigste forordning af 15 Jannuary 1701. Saa som dette 8te Wornede 
Wæstergaard, er hans Kongl:  May: wornedegaard, allernaadigste meldes, at til gaardens udredelse 
forud, skal udleggis till gaardens auflings forsettelse, en ploug med 8 dygtige Bæster, item en wogn 
og Harre, med fornøden reedskab, og saa mange tønder sæde korn af alle slags, som till gaardens 
sæd udkræfvis, og  saafrempt forskrefne Species ej skulle paa gaarden in Natura, da skal 
betalningen der til udlegis af boet, og det manglende straxs till gaarden der for indkiøbes; 
Thil hvilken hans Kongl: May: Allernaadigste forordning, allerundanigst at efter lefve, bemelte 
skifte betiendter os hafver her ved boet rettet, med dend bylighed nu har vedstor er boet hafvis 
nemlig, først befindes her i Sterfboet forberørte 4er bæster som der til udleggis som er, en røe bliset 
ugillet Hest for 6 Sld. 2 mrk., en sort bliset Hoppe for 7 Sld., en gl. brun gillet Hest for 3 Sld., en 
sort Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., i stæden for de andre fire bæster bereigned efter forskrefne 3 beste 
bæsters verdi andrager till penge 27 Sld., hvor for er udlagt en sort skioldet Koe for 5 Sld. 2 mrk., 2 
Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en sleede med jern vidier for 4 mrk., en ruhl med jern tappe for 3 
mrk., en gl. øltønde for 1 mrk.,  en ølfiering for 1 mrk., en tom tønde for 12 skl., en silde half tønde 
for 12 skl., en gl. tønde paa 3 firingstor at salte udi for 12 skl., it lidet fyrrerbord for 1 mrk., en 
linnen underdynne i drenge sengen for 6 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., 2 blaargarns lagen 
for 4 mrk., en blaae rannet bolster underdynne i slagbenken i stuen for 5 mrk., it gl. sengklæde for 2 
mrk., en ullen hofvet dynne for 12 skl., endnu en stand tønde for 1 mrk., en sennerps qvern i en blak 
for 3 mrk., it deigne trug for 1 mrk. 4 skl., en EegeØrk med en foed og bildværk paa med laas og 
hengsler for 4 Sld., it fiirkanted sengested med skammel till uden hiemmel for 1 Sld. 2 mrk., it lidet 
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skibsbord med skoffe under for 2 mrk., en bagstoel med leer paa røket for 1 mrk., en linnen 
underdynne for 4 mrk., en ulmerdugs ofverdynne for 3 mrk., en olmerdugs hofdynne for 2 mrk., en 
linnen hofvetdynne for 1 mrk., it udtræket bord paa begge ender, saa og lugt foed staaende i stuen 
for 6 mrk., ved Niels Jens Udleeg 4 skl., ved det stemplet papir 8 skl., nog udleggis en ploug med 
ploug jern bøsse og ringe sampt hiul og vidier som nu forfindes og er taxeret for 2 Sld. 2 mrk.,  
Widere udleggis till gaardens fornefne udreedelse, en wogn med smaae stier hammell med jern 
maarner, tøm og halseeler taxeret for 4 Sld., Item en harre med trætinner for 1 mrk., :/ 
Belangende sæde kornet, saa befindes der af nu her i Sterfboet beholden 2 tønder Rug, og som 
endnu ingen rug Sæd er lagt her ved gaarden, og Enken berettet sæd waanlig at være aarlig her ved 
gaarden saaed 2 tønder rug biøming. Saa er bemelte 2 tønder Rug der till udlagt nu sat for 14 mrk., : 
Biug sæden angaaende, da berettet Enken at her ved gaarden aarlig saais 10 á 11 tønder Biug hvor 
till nu ej meere findis i behold, end 5 3/5 tønde Biug nu sat for 7 Sld.,  
Haure Sæden angaaende, da berettet Enken at aarlig plyer at saais 12 á 13 tønder Haure, hvor til nu 
i Sterfboet ey findes meere end 6 tønder Haure, nu sat for 3 Sld., for det som fanttis findea beholden 
her i boet at udlegge, en gl. fyrrekiste foruden laas og hengsler for 1 mrk., en slagbenk i stuen med 
hengsler og kraag for 4 mrk., en liden slagbenk indfor dørren i stuen for 1 mrk., it gl. fyrrebord med 
en kaars foed for 2 mrk., it madskab med 2 dørre og laas for dend eene dør 10 mrk., en gl. jern 
gryde for 2 mrk., en gl. mæssing kædel paa 3 potter for 1 mrk., :/ 
I stuen en benkedynne wefved i ruder 7 allen lang for 3 mrk., en benke dynne for bordenden 3 allen 
lang for 3 mrk., en flamsk benkedynne indfor stue dørren 2½ allen lang for 3 mrk., en seys med 
bom og ringe for 2 mrk., en stokøpse for 1 mrk. 8 skl., en jern tyve for 12 skl., it aar med bihl for 1 
mrk., Summa 79 Sld. 4 skl.,  
Ved slutning blef Enken med sin Laugwærge af skifteforwalteren tilspurdt, om de vilde nu 
straxsens imodtage forskrefven afsatte  og udlagt gods, og i sin tid forskaffe hvis som før ermelt till 
gaardens aufling kunde behofvis, saavidt samme udlagte skrammell ware kunde tilstræke, der till 
Enken med sin laugwærge svarede, saa vel som Enkens søstermand Holtforster Hans Christensen, 
at Enken self skall forskaffe berørte till gaarden hafvende plougbæster og til gaarde, fornøden 
Sædekorn, Saavidt forskrefne udlagte Gods der till kand udstræke, hvor for Capitain Hans Kofod, 
og Holtforstere Hans Christensen nu god sagde og for Enken Caverit, at svare till bemelte udlagte 
Holtgoed, og at Enken skal holde gaarden vedhæfd og magt, sampt og svare dend aarlig afgift som 
bør udreedes, som det sig bør, og forsvarligt kand verre. 
Widere angaf Capitain Mortten Bonne af Hasle som nu self her paa Sterfboet mødte, at hafve her I 
boet at fordre, soma f Enken tillage med sin laugwærge vedgikes at verre 12 Sld., :/ 
Hvor till indtet nu var at udlegge, som forhen af denne forretning de andre Creditorers fordringer 
angaaende er anmældet; dette saa at være tilganget og passeret og indtet meere till dette boes bæste, 
efter skifteforwalterens anfordring var at angifve;  Dis til widnisbiurd under vore hænder og 
Zigneter Skiftesteden dend 26 Oktober 1701. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: 
Oberster, Ober Commmendant og Amptmand weigne Hans Jensen.  
Henning Brugman. Hans Kofod.                    Hans Christensen. 
                              Arist Ibsen.  
Niels N:I:S: Ibsen. Egen hand. 
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Anno 1701. Den 8 Nowember. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Esper Hansens Sahl: Hustru Catine 
Albertsdaatter, som boede og døde udi det Nørre Gildesboe beliggende udi Ibsker sogn. imellem 
denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand bemælte Esper Hansen paa eene side, og paa anden side, 
denne Sahl: Qvindes samptlige auflede  børn, som nu igien lefver, som er tilsammen 3 sønner og en 
daatter, hvor af  
 
Dend eene søn og daatter er med hende auflet med afgangne Hans Juhl,  
og er sønnen Hans Hansen Jull paa 6 aar gl. siden 24 july sidst afvigt, for ham er nu til wærge 
anordnet fader broderen Olluf Andersen boende i Ibsker sogn som var tilstede, og sig det 
godwilligen paatog. 
Daatteren Kirstine Hans Daatter nu paa 16 aar gl., siden dend 8 september nest afvigt, for hende 
er nu til wærge anordnet Jens Pedersen boende i Kabechegaard i Ibsker sogn,  
 
Og med denne nu efterlefvende mand hafver denne Sahl: Qvinde auflede 2 sønner, hvor af  
Dend eldste søn er Albert Persen paa 4 aar siden dend 4 Augusty nest afvigt, 
Dend anden søn er Hans Persen 8 ugger og 3 dage gl. for dem er faderen Esper Hansen self 
wærge og forelagt moder broderen Albert Wilthagen boende i Svaniche som nu var her tilstede, at 
verre tilsiuns wærge. 
   
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel Hop  
og Jens Hansen. Begge boende i bemelte Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger nemlig. 
 
Qveg. 
En sort Koe for 5 Sld. En røe hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 
røe røgget Qviekalf for 1 Sld., en røe Qvigekalf for 1 Sld.,  
Heste og Hopper. 
En røe soedet Hoppe for 8 Sld., ebn sort brun bliset Hoppe for 6 Sld., en sort Hoppe i 4er aar gl. for 
6 Sld., en sort stiernet gillet foele i 4de aar gl. for 5 Sld., en brun bliset gl. Hoppe for 5 Sld., it sort 
stiernet fior gl. Horsføll for 2 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 7 gl. Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld.,  
Daatteren Kirstine tilhør it hvidt Faar, som og her i boet er, og hende af de vedkommende blef 
samtøket at tilhøre. 
Giæs. 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., 6 unge Gies á 12 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Svin. En sort beltet Soe for 3 mrk., en hvid ung galt for 2 mrk. 8 skl., 3 unge svin en galt og 2 
Soesvin á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., nogen utærket Rug er sat for 1 tønde for 1 Sld. 3 mrk., noget 
utærsket Biug er sat for 6 tønder Biug og tønden sat for 5 mrk er 7 Sld. 2 mrk., nogen Haure i it 
Hæs er sat for 9 tønder á 2 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 smaae læs Høe á 4 mrk er 2 Sld.,  
Kaabber. 
En hammel fieringstoer kaabber kedel, staaendis i Muur er taxeret for 3 Sld., en gl. malm gryde paa 
en kitte for 3 mrk., en liden gl. kaabbergryde paa 4 potter for 12 skl., en gl. lappet kaabber kedel for 
8 skl.,  
Boehawe. 
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En gl. arbieds wogn med it par gl. Høestier for 2 Sld.2 mrk., en gl. ploug med it gl. skier knif hiul 
løbere og ráinge og bøsse og dret for 1 Sld. 1 mrk., en lin wef med jern og hvis der till nu 
forefandtes er sat for 3 Sld., en øltønde for 1 mrk., 3 gl. straaebonds tønder á 4 skl er 12 skl., en gl. 
spin rok for 8 skl., en gl. fyrre kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., it gl. madskab med 2 dørre og 
laas for dend eene dør er sat for 3 mrk., en gl. liden haand qvern udøgtig er sat for 8 skl., en jern 
tyfve for 8 skl., en jern gryde kraag for 1 mrk., it gl. kandebræ 4 skl., 2 gl. seyser med bom og ringe 
á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., en gl. lung rifve for 8 skl., it gl. røstekar paa en half tønde for 10 skl., en gl. 
slæde med træ vidier for 10 skl., it førrebord i stuen med it skab under og en udøgtig laas fire er sat 
for 3 mrk., en gl. fyrre kiste med en gl. laas foer for 4 mrk., en gl. benk for bordenden af fyrre er sat 
for 8 skl., en gl. liden benkedynne for bordenden for 2 mrk. 8 skl., en spolskadet agedynne for 2 
mrk., it gl. wefved hiønde med skind under for 1 mrk.,  
Sengeklæder.  
En hvid ullen ofverdynne for 3 mrk., en gl. sort rannet under dynne for 3 mrk., en gl. pude uden lin 
vor for 1 mrk., en gl. benkedynne for 1 mrk., en sybøtte for 3 skl., afeeg, 2 smør punde bøtter á 4 skl 
er 8 skl., 2 harre á 6 skl er 12 skl., it aar med bihl for 8 skl., en hammel. Tøm og halseeler for 1 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes boehave og rørrende gods till penge 95 
Sld. 11 skl.,  
Efter det skiftebref ganget efter Sahl: Hans Juhl, denne Sahl: Qvindes forige mand, Dateret dend 27 
May aar. 1696 befindes i behold, som dette Sterfboe till bæste nu er at angifve og føre, firre skepper 
land Biug Jord som ligger i Aarsdale giærde og Sahl: Hans Juhl hafver kiøbt af Welb: Hr: Lands 
dommer Ancher Müller for 18 Sld.,  
Summa Summarum Andrager forskrefne dette Sterfboes middel till Penge 113 Sld. 11 
skl.,  
Dernest tilspurdte Skifteforwalteren samptlig dette Sterfboes vedkommende om de hafde meere till 
dette Sterfboes middel at angifve. Hvor till de svarede ey videre at verre, end angifvet er og 
forskrefvet staar, der ved saa dette Sterfboes registering sluttis. 
Og saa blef angifven Sahl: Qvindes Ifareklæder hvorimod Esper Hansen beholte sine egne 
Ifareklæder, og der foerre denne Sahl: Qvindes Ifareklæder er wurdered samptlige børnen til bæste 
som er efter følgende nemlig. It gl. blaat flores ofverlif med 2de knøttede røede ærmer og staal 
mallier udi for 3 mrk., en gl. sort klædis trøye med blaae garns lærris under foer er sat for 1 Sld., it 
sort fifskaftes skiørt for 3 mrk., it røt wadmels skiørt, wurderit for 4 mrk., som daatteren blef 
bevilget at slide, foruden at reignis udi hendes laad, og det alle vedkommende, en gl. røed basket 
trøye med lærit under for 1 mrk., en gl. sort wendt klædis hufve for 12 skl., en kram lærris gl. klud 
for 1 mrk., it hofvet lin er sat for 8 skl., en brue garns lin hat for 12 skl., it bruegarns forklæde for 2 
mrk., Summa 4 Sld., hvilket dehlis efter samptliges samtøke, lige imellem  forskrefne denne Sahl: 
Qvindes 4er børn, og deraf tilkommer der for en hver 4 mrk.,  
Sønnen Hans Hansen Juhl som farbroderen Olluf Andersen er wærge for, tilkommer 4 mrk., der 
for er ham udlagt en sort klædis trøye med lærrits under foer for 4 mrk.,  
Dend anden søn Albert Espersen og dend yngste søn Hans Espersen som faderen Esper 
Hansen er wærge for tilkommer hver af dem 4 mrk., er 2 Sld., der for er tillagt, it blaat florets 
snørlif med 2 røde knøttet ærmer udi og staal maller udi er sat for 3 mrk., en gl. rød bæsket trøye 
med lærred under foer for 1 mrk., en gl. sort klædis hufve for 2 mrk., tillige it hofvet lin for 8 skl., 
en bruegarns lin hat for 12 skl.,it bruegarns forklæde for 2 mrk.,  
Daatteren Kirstine Hansdaatter som Jens Pedersen i Rabekegaarden er wærge for tilkommer 4 
mrk., der for er udlagt, it sort fifskaftet skiørt for 3 mrk., en gl. kramlærrits halsklud for 1 mrk.,  
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Der efter blef angifven efterskrefne bort skyldige Giæld og Prætentioner, og er der 
till giort udleeg som følger; 
Efter det skiftebref, ganget efter Salige Hans Juhl, denne Sahl: Qvindes første mand Dateret dend 
27 May aar 1696 befindes hans efterlefvende forberørtte 2de børn, en søn og en daatter, at tilkomme 
fæderne arf, nemlig  
Sønnen Hans Hansen Juhl, som faderbroderen Olluf Andersen dend ældre, boende i Ibsker sogn. 
nu er tilordnet at wærge for af løsøre arf penge 26 Sld. 1 mrk., rente heraf kand ike regnis, efter som 
barnet hiid indtill, er opføed hos Moderen nog arfvet efter sin broder Albert Hansen efter ergangne 
skiftebref dend 29 January 1698 Penge 7 Sld., giør 33 Sld. 1 mrk., der for er udlagt, de forhen 
indførte 4 skepper Landbiug jord i Aarsdale giærde for 18 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., it Lam for 
2 mrk., en røe hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., 4 tønder Biug á 5 mrk er 5Sld., en tønde Rug uterket 
sat for 1 Sld. 3 mrk., en tønde Haufre for 2 mrk., er 33 Sld. 1 mrk., :/ 
Daatteren Kirstine Hansdaatter son Jens Pedersen i Rabekgaarden i Ibsker sogn nu er tilordnet 
at wærge for, tilkommer iligemaade efter bemelte skiftebref efter sin Sahl: Fader, løsøre arf penge 
13 Sld. 8 skl., som iligemaade bestaar for uden rentte, efter som hun hafver hiid indtill nødt 
opforstring og nødtørstighed her i boet, hos sin Moder og Stiffader; Nok tilkommer hinde efter sin 
Sahlige broder Albert Hansen efter ergangne skiftebref dend 29 January 1698 penge 3 Sld., er 
tilsammen penge 16 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt 2 tønder Biug for 2 Sld. 2 mrk., 8 tønder Haufre á 2 
mrk er 4 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., it Lam for 2 mrk., en fiering stoer Kaabber kedel for 
3 Sld., en røe røget Koe for 4 Sld. 2 mrk., er 16 Sld. 3 mrk., till ofvers 8 skl., :/ 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel penge 7 Sld., 1 mrk. 12 skl., her for 
er udlagt, en sort Koe for 5 Sld., 2 smaae les Høe for 2 Sld., 3 unge Giæs á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., 
til ofvers 8 skl., :/ 
Sognepræsten Hr: Hans Dominicioj fordred efter sin sedel som vedgikes penge 4 Sld. 12 skl., 
udlagt it sort stiernet fior gl. Horsføll er sat for 2 Sld. 2 mrk., 3 unge svin, it galt og Soesvin 6 mrk., 
en ung Gaas for 12 skl., :/ 
Mads Kofod Povelsen i Svaniche fordred efter sin sedel penge 2 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en røed 
røgget Qviekalf for 4 mrk., en røe Qviekalf for 4 mrk., 2 unge Giæs á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., :/ 
Søfren Mogensen af Østermarie sogn, som self var her tilstæde, fordred som Esper Hansen vedgik 
till ham at verre skyldig, som Søfren Mounsen han med reede penge  laandt og med forstragt hafver 
penge 12 Sld. 12 skl., udlagt her for en sort brun bliset Hoppe for 6 Sld., en sort stiernet gillet Foele 
i 4de aar gl. for 5 Sld., en gl. fyrre kiste med en laas for 4 mrk., 3 straaebonds tønder for 12 skl., :/ 
Mikel Hop paa sin søn Petter Hop i Ibsker sogns weigne, fordred for en tønde Rugmeel 3 Sld., 
laandte penge 2 Sld., er 5 Sld., udlagt en røe soedet Hoppe er sat for 8 Sld., til ofvers 3 Sld., :/ 
Jens Hansen af Ibsker sogn fordred Koe leye, af tre Kiørs græsning for Anno 1701. 6 mrk., nog for 
en tønde 1 mrk. 12 skl., er 7 mrk. 12 skl., udlagt af en røed soeded Hoppe hos Petter Hops udleeg 7 
mrk. 12 skl., :/ 
Olluf P: Gersen i Østermarie sogn fordred for korn og laandte penge  3 Sld., udlagt en lin wef med 
jern, og hvis der till nu forefindes for 3 Sld., :/ 
Jens Pedersen i Rabekgaarden i Ibsker sogn fordred for Korn og penge at reste 4 mrk., udlagt en 
jern gryde kraag for 1 mrk., en hvid ullen ofver dynne for 3 mrk., :/ 
Esper Povelsen i Østermarie sogn fordred laante penge som vedgikes 5 Sld., udlagt en brun bliset 
Hoppe for 5 Sld.,:/ 
Johan Dik i Svaniche fordred for homle 3 mrk. 8 skl., udlagt en sort rannet underdynne for 3 mrk., 
hos Jens Pedersens udleg, hans myndlings de 8 skl., :/ 
Petter Skomager i Aarsdale fordred arbiedsløn penge 1 Sld., udlagt en liden benkedynne for 
bordenden for 2 mrk. 8 skl., it wefved hiønde med skind under for 1 mrk., en førebenk for 
bordenden for 8 skl., :/ 
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Jens Pedersen i Lyersbye i Østermarie sogn fordred laante penge 5 Sld., udlag en arbieds wogn med 
Høestier for 10 mrk., it fyrrebord i stuen med skab under for 3 mrk., it madskab for 3 mrk., en sort 
beltet Soe for 3 mrk., en øltønde for 1 mrk., :/ 
Morten Laursen i Aarsdale fordred for 2 oll sild penge 8 skl., udlagt ved HR: Lands dommers 
udleeg disse 8 skl., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage med reysen 4 miil frem  og 4 miil tilbage, bevilget 3 Sld., 
Skifteskrifveren for alt hvis her ved Sterfboet og skiftet falder at, skrifve, og saa reysen med slet 
papir i alt 4 Sld., her for er udlagt, en sort Hoppe for 6 Sld., en malmgryde for 3 mrk., en mindre 
gryde for 12 skl., en liden lappet gl. kaabber kedel for 8 skl.,  til ofvers 4 skl., :/ 
Stemplet papir till dette skiftebref 4 mrk. 8 skl., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk., en hvid galt for 2 mrk. 
8 skl., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 1 Sld., udlagt af en røe soedet Hoppe hos 
Petter Hops udleeg at hafve 4 mrk., :/ 
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge 108 Sld. 8 skl.,  
Liqvideret blifver i behold 5 Sld. 3 skl., 
Som Esper Hansen tilligges, paa hvis ham tilkommer, imod sin Sahl hustruis begrafvelses 
bekostning, som her efter anføris; 
Imod denne Sahl: Qvindes udfart kand Esper Hansen tilkomme, resten af Sterfboes middel som før 
ermelt, som er penge 5 Sld. 3 skl., udlagt en ploug med behør for 5 mrk., en spin rok for 8 skl., en 
gl. førre kiste for 2 mrk., en dito for 1 mrk., en gl. haand qvern for 8 skl., en jern tyfve for 8 skl., it 
kandebræ for 4 skl., 2 seyser med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., en liunge rifve for 8 skl., it 
røstekar for 10 skl., en sleede med træ vidier for 10 skl., en spoelskadet agedynne 2 mrk., en ullen 
pude for 1 mrk., en gl. benkedynne for 1 mrk., 3 sy bøtter for 11 skl., ved Salario 4 skl., 2 harre for 
12 skl., it aar med bihl for 8 skl., en hammel tøm og halseeler for 1 mrk., hos Mikel Hop 4 skl.,  
Efter skifteforwalterens anfordring, angaf sig ey fleere med videre Gields fordringer, end 
forskrefvet staar, hvor ved saa dette skifte der ved er sluttet, hvilket saa at verre tilganget og 
Passeret, dis til vidnesbyrd under vore hænder og Zegneter, skiftesteden Ut Supra.  
Paa Høy edle og Welbaarne Hr: Oberster Ober Commendant og Amptmands weigne 
Hans Jensen. Henning Brugman.  Esper Hansen. 
 Olluf O:A: Andersen.  Jens J:P:S: Pedersen. 
Albert Wilthagen. Mikell Hop. Jens J:H:S: Hansen egen haand. 
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Anno 1701. Den 9  November. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter  Sahl: Henrich Henrichsen som boede og døde 
paa dend 20  hans Kongl: May: hiem faldende før Wærrende eyendomsgaard, som Sønnen Laurits 
Henrichsen, efter udstæde fæstebref fra Amptstuen med Welb: herr Amptmandens Woldemar 
Reeks paaskrifvelse, Dateret dend 30 jully 1700. paaboer i Poulsker sogn, og det imellem denne 
Sahl: Mands efterlefvende Børn  som er 2 sønner og 2 døttre. Hvor af 
 
Dend eldste søn er Peder Henrichsen nu boende i Boelsker sogn. 
Dend anden søn er Laurids Henrichsen nu boende paa berørte 20de gaard. 
Dend eldste daatter er Lisabeth Henrichsdaatter  nu paa 28 aar gl. for hende er broderen 
Laurids Henrichsen  i Ægteskab med Knud Christensen boende i Snogebech i bemelte Povelsker 
sogn. 
Dend yngste daatter er Margrete Henrichsdaatter nu paa 28 aar gl for hende er broderen Lars 
Henrichsen nu tilordnet at wærge.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Thommis 
Folkman  og Jep Ollufsen. boende i bemelte Povelsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som 
her efter følger. Nemlig. 
 
En sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort brun snoppet Hoppe for 7 Sld., 3 støker Faar á 3 mrk er 2 Sld. 
1 mrk., 3 gl. Gies med Gaassen á 1 mrk er 3 mrk., 6 unge Gies á 12 skl er 4 mrk. 8 skl., en sort Soe 
for 4 mrk., en gl. fierings kaabber kedel er vegtig till penge 6 mrk., en gl. span kaabber kedel er 
vægtig till penge 5 mrk., en haand qvern med huus og jern segl for 6 mrk., en ploug med gl. jern og 
dessen behør for 2 mrk. 8 skl., en gl. Høe reeder wogn med træ suller tøm, hammel og halseeler for 
6 mrk., it aar med bill for 12 skl., 2 gl. harre for 12 skl., en spolskadet benkedynne for bordenden 
for 1 mrk., en lang spolskadet benkedynne under winduen 6 mands sæde for 3 mrk., en liden jern 
haand stang for 1 mrk. 8 skl., 4 straaebonds tønder paa tillet for 1 mrk., en tiære tønde for 1 mrk., en 
gl. half ølltønde for 10 skl., en gl. smal half tønde for 4 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., en 
tønde i Krubhuuset for 4 skl.,  
I sengen i stuen. En sort rannet ullen underdynne for 4 mrk., en sort rannet hofvet dynne for 1 mrk., 
en gl. fifskades hofvetpude uden lin vor for 12 skl., en graae ullen rannet ofverdynne for 1 mrk. 8 
skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., i en seng i Krobhuuset en sort rannet ullen underdynne for 
5 mrk., en ullen sort rannet hofvet dynne for 1 mrk., en hvid fifskaftes hofvet pude uden lin vor for 
1 mrk., en graae rannet ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl.,  
Hvad Sæden sig anbelanger, sampt Høett saa berettet sønnen Laurids Henrichsen, at hand hafver 
saaed noget lidet for sin fader men ike kunde adskildes, eftersom det laae i fællig udi laden, og 
Laurids Henrichsen som før ermælt, har fæstet denne omrørtte gaard, og sæden i sig self ikun er 
ringe.  Saa er nu paa Sterfboet derom sluttet, at Laurids Henrichsen beholder, alt hvis ringe sæd, 
som nu i laden findes, og der imod svarer og betaler alt huus landgielde, skat tiende og rettighed, 
som af berørtte 20de gaard for indeværrende aar 1701. Yde og betalis bør, og saa at holde de 
vedkommende foruden skade i allemaader; 
Summa andrager forschrefne dette boes løsøre middell til penge 29 Sld. 3 mrk. 10 
skl.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder, som var gandske ringe vil børnen self indbyrdes foreenis om;  
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Saa blef angifven eferskrefne bort Skyldige Gield og Prætensioner, og er der till giort 
udleeg som her efter følger nemlig. 
Kongl: May: Ampt skrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor tilkommer som rester af denne 
20de gaard for Anno 1699. till amptstuen, efter dend efter retning som bonden Henrich Henrichsen 
i bog Claríngen, under vel Edle og Welb: Hr: Amptmand og amptskrifverens hænder dend 4 april 
1700 er meddelt penge 9 Sld. 1 mrk. 4 skl., Doms omkostning 2 mrk. 4 skl., er 9 Sld. 3 mrk. 8 skl., 
her for er udlagt, en sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort snoppet Hoppe for 7 Sld., er 11 Sld. 2 mrk., 
til ofvers 6 mrk. 8 skl.,  
Sognepræsten Hr: Mads Svane fordred som vedgikes penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt en haand qvern 
med huus og seygl for 6 mrk., 6 unge Gies for 12 skl., støket er 4 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., 
Sogne Deignen Mogens Madsen fordret som vedgikes 5 mrk., udlagt en sort rannet ullen 
underdynne for 5 mrk.,  
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter sin seddel, hvor dette Sterfboe betaler dend halfve part som er 
6 mrk. 14 skl., udlagt ved skattens udleeg af fornefne Mæhr at hafve 6 mrk. 8 skl., en straabonds 
tønde for 4 skl., ved Hr: Madtis udleeg 2 skl.,  
Christian Funch i Nexøe fordred for forstrekning til denne Sal: Mands begrafvelse som vedgikes 10 
mrk., udlagt en Høe reeder wogn med træ suhler, tøm, hammel og halseeler er sat for 6 mrk., en sort 
Soe for 4 mrk., :/ 
Daatteren Margrete Henrichsdaatter fordrede som vedgikes penge 2 mrk. 8 skl., udlagt it Faar er 
sat for 3 mrk., till ofvers 8 skl., :/ 
Hans Mogensen i Snogebek fordret som vedgikes 1 mrk. 12 skl., udlagt en spoelskadet benkedynne 
for 1 mrk., it aar med bill for 12 skl., :/ 
Hans Gage i Snogebæk fordret for en otting fisk 1 mrk. 12 skl., udlagt en ullen sort rannet hofvet 
dynne 1 mrk., 2 gl. harrer for 12 skl., :/ 
Hans Rasmusen nu Hans Abrahamsen i Snogebæk fordred 8 skl., der fore er Hans Abrahamsen 
udlagt, ved daatteren Margrete Henrichsdaatter udleg de 8 skl., :/ 
Mouns Madsen skomager i Snogebæk fordred 10 skl., udlagt hos Hr: Mads udleeg at hafve 6 skl., 
en tønde i Krubhuuset for 4 skl., :/ 
Knud Christensen fordret for at grafve till denne Salige mands liig 1 mrk. 4 skl., udlagt en hvid 
fifskaftes hofvet pude er sat for 1 mrk., en smal half tønde 4 skl., :/ 
Mester Simon Hermansen Holst Barber, boende i Rønne lod fordre som vedgikes 4 mrk., udlagt en 
span stoer kaabber kedel er vegtig till penge 5 mrk., till ofvers 1 mrk.,  
Jep Nielsen fordred for liig kisten arbiedsløn 2 mrk., udlagt ved Mester Simons udleeg at hafve 1 
mrk., en sort rannet hofvet dynne for 1 mrk., :/ 
Hans Andersen i Nexøe fordred for homle 2 mrk., udlagt en graae rannet ullen ofverdynne for 1 
mrk. 8 skl.,  2 straaebonds tønder paa tillet for 8 skl., :/ 
Thommis Folkman fordred for 2 skepper malt 3 mrk., udlagt 3 gl. Gies med Gaassen for 3 mrk., :/ 
Sønnen Laurids Henrichsen fordred for it half lispund smør 2 mrk., og for it bræ 14 skl., er 2 mrk. 
14 skl., udlagt en ploug med hammel jern og behør for 2 mrk. 8 skl., en ølhalf tønde for 4 skl., til 
ofvers 4 skl., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage og reysen bevilget 5 mrk., udlagt en sort rannet ullen underdynne 
for 4 mrk., en jern haand stang for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., bekom penge 5 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage med reysen bevilget 2 Sld., udlagt en fierings kaabber kedel som er 
gl. vegtig til 6 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., ved skifteforwalterens udleeg  de 8 skl.,  
bekom 6 mrk., penge og 1½ sk: ved,:/ 
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt 2 straaebonds tønder for 8 skl., en graae ullen 
ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en tiære tønde for 1 mrk., :/ 
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Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt it Faar er sat for 
3 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætentioner til penge 28 Sld. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold 7 mrk.,  
Som samptlig de vedkommende med arfvingerne for ærit deres søster Margrete Henrichsdaatter, at 
nyde og beholde for sin umage og opvartning, hun hafver haft med sin fornefne Salige Fader i hans 
lang varige siugdom og svaghed, og er hende derfor udlagt it Faar for 3 mrk., en lang spoelskadet 
benkedynne 6 mands sæde 3 mrk., en hvid fifskaftes hofvet pude for 12 skl., hos broderen Laurids 
Henrichsens udleg de 4 Sld.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlige arfvingerne som tilstæde var om de viste meere til dette boes 
middel at angifve;  Hvor till de svarede, ey videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar, ey 
heller angaf sig flere med videre Gields fordringer, videre end foran findes indført. Hvor ved saa 
dette skifte sluttes, dette saa at være tilganget og Passeret, dits til vidnisbyrd under vore hænder og 
zegneter, skiftesteden Ut Supra. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Oberster, Ober 
Commendant og Amptmans weigne Hans Jensen. Henrik Brugman.
 Lars L:H:S: Henrichsen. 
Knud K:C: Christensen. Thommas Folchman.   Jep Olsen.  
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Anno 1701. Den 10  November. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Hans Castensen, som boede og døde i 
Snogebæk udi Poulsker sogn. og det imellem denne Sal: Mands  efterlatte Hustru Elsebeth 
Nielsdaatter for hende blef efter hindes begiering till Laugwærge anordnet Henrik Ibsen boende i 
Nexøe. Paa eene Mand bemælte Niels Jensen paa eene side, og paa anden side, og paa anden side 
dend Sahl: mands  
 
Søn Carsten Hansen boende i Snogebæk sin egen værge.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Thommis 
Folkman og Jep Ollufsen.  boende i bemelte Poulsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som 
her efter følger nemlig. 
 
It gl. huus i Snogebæk med straae tag, nesten nederfalden er taxeret for 6 Sld., af en Roes baad 
foruden nogen reedskab der till, tilhørre dette Sterfboe penge 1 Sld., nogen utærsket Rug med 
foered er sat for 1 Sld. 2 mrk., nogen utærsket Biug med foeret sat for 2 Sld., noget Høe sat for 1 
Sld. 2 mrk., nogen Haufre sat for 3 tønder á 2 mrk er 6 mrk., en gl. wogn er sat for 1 mrk., en sort 
Hoppe for 4 Sld., endnu en sort Hoppe for 3 Sld., en gl. hakelse kiste foruden jern for 2 skl., en sort 
Qvie for 3 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., 3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., en gl. kiste i Krobhuuset for 4 
skl., en røste ballig for 4 skl., en fiering for 4 skl., en tønde for 6 skl., en gl. leyel for 2 skl., en gl. 
kitte og en fiering for 2 skl., 2 gl. karder for 4 skl., en jern gryde for 2 mrk. 8 skl., en liden ballig for 
4 skl., it drøfte trug for 6 skl., en karebenk for 2 skl., en gl. otting for 2 skl., en gl. skibs trappe for 6 
skl., en tiære kande for 4 skl., en hampehegle for 2 skl., it bord i stuen for 14 skl.,  
Summa andrager denne Sterfboes middel till penge 29 Sld. 12 skl.,  
Denne Salige mands Ifareklæder, som vare gandske ringe, hafver denne Salige Mands søn till sig 
annammet, og der imod beholte Enken sine egne Ifareklæder. 
Saa blef angifven efterskrefne Bort skyldige Gield og Prætensioner og er der till giort 
udleeg som her efter følger. 
Hr: Ritmesteren Rasmus Nielsen boende paa store Canisegaarden, fordred som vedgikes penge 5 
Sld., udlagt der for forberørte 6 stolperum huus taxeret for 6 Sld., der af 5 Sld., 
Sognepræsten  Mads Svane fordred som vedgikes 1 Sld., udlagt af biuget at hafve 4 mrk.,  
Sogne deignen Mouns Madsen fordred for begrafvelsen og anden resterende rettighed i alt penge 1 
Sld., udlagt at hafve af biuget disse 4 mrk., :/ 
Hans Jensen for at grafve og ringe fordrit 1 mrk., der paa bekommet 14 skl., rester 12 skl., udlagt it 
drøftetrug for 6 skl., en gl. skibs trappe for 6 skl., :/ 
Henrik Smid i Nexøe fordred som vedgikes penge 3 mrk., udlagt en jern gryde for 2 mrk. 8 skl., 2 
gl. karder for 4 skl., en røste ballig 4 skl., :/ 
Christen Funk i Nexøe fordred efter regenskab penge 3 mrk. 12 skl., udlagt it Faar for 3 mrk., en 
fiering for 4 skl., en tønde for 6 skl., en gl. leyel for 2 skl., :/ 
Mads Hansen i Svaniche fordred for sæd penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. Gaas for 1 mrk., en 
lidenballig for 4 skl., en karebenk for 2 skl., en gl. otting for 2 skl., :/ 
En Qvinde i Svaniche ved navn Elsebeth som er Anders Smults søster, har her i boet at fordre for 
hamp penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en wogn for 1 mrk., en gl. kiste i Krubhuuset for 4 skl., en hakelse 
kiste for 2 skl., en kitte og en fiering for 2 skl., :/ 
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Peder Jensen i Boelsker sogn lod fordre som vedgikes 6 mrk. 4 skl., udlagt 2 Faar for 6 mrk., en 
tiære kande for 4 skl., :/ 
Anders Pedersen i Boelsker sogn lod fordred 2 mrk., udlagt af en Roesbaad at hafve disse 2 mrk., :/ 
Olle Jensen i Pedersker sogn fordred som vedgikes 4 skl., udlagt af it bord i stuen sat for 14 skl.,  
der af disse 4 skl., :/ 
Rasmus Køller i Boelsker sogn fordred 6 skl., udlagt af fornefne bord i stuen disse 6 skl., :/ 
Christopher Mounsen ibdn. Fordred 4 skl., udlagt af fornefne bord at hafve disse 4 skl., :/ 
Laurits Nielsen i Poulsker sogn fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt der for en sort Mæhr sat for 3 Sld., der 
af disse 1 mrk. 4 skl., :/ 
Hans Nielsen i Snogebek fordred 10 skl., af fornefne Mær hos Laurits Nielsen udlagt disse 10 skl., 
Peder Ibsen ibdn. Fordred 8 skl., udlagt af fornefne Mær disse 8 skl., :/ 
Petter Smult ibdn. Fordred 6 skl., udlagt af fornefne Mær disse 6 skl., :/ 
Jens Haagen ibdn. Fordred 4 skl., udlagt af bemelte Mæhr disse 4 skl., :/ 
Jens Jensen i Snogebek fordred som vedgikes 4 mrk. 4 skl., udlagt af fornefne Mæhr disse 4 mrk. 4 
skl., :/ Diderich Funk i Nexøe fordred 8 skl., udlagt af en sort Mæhr med Laurits Nielsen at have 8 
skl., :/  Carsten Hansen fordred for fisk 1 mrk. 10 skl., udlagt af en sort Mæhr med Lars Nielsen 1 
mrk. 10 skl., :/ 
Gunnild Christian Povelsen i Snogebek fordred som vedgikes penge 3 mrk., udlagt af en sort Mæhr 
med Laurits Nielsen disse fordrende 2 mrk. 10 skl.,  af en gl. Gaas 6 skl., :/ 
Morten Ibsen i Snogebek fordred for bræder til liigkisten penge 2 Sld., udlagt en sort Mæhr sat for 4 
Sld., til ofvers 3 Sld.,:/ 
Carsten Hansen i Snogebek, fordred for arbiedsløn til liigkisten 1 Sld., udlagt med Morten Ibsen af 
en sort Mæhr at hafve disse 4 mrk., :/ 
Elisabeth Sahl: Peder Povelsen i Nexøe fordred som vedgikes penge 10 mrk., for 3 potter 
brendeviin 2 mrk. 10 skl., for salt, kryderi, tabak og Piber penge 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk. 10 skl., 
udlagt af en sort Mæhr med Morten Ibsen 2 mrk., af en gl. Gaas 10 skl., noget Høe for 1 Sld. 2 
mrk., Rugen som er sat for 6 mrk., :/ 
Hans Mortensen fordred kirkepenge 8 skl., udlagt af fornefne sorte Mæhr med Morten Ibsen at 
hafve 8 skl., :/ 
Idlige kirke wærgen nemlig Lodvig Simmensen fordred kirkepenge for aar, penge 1 mrk. 8 skl., 
udlagt med Mortten Ibsen af en sort Mæhr at hafve disse 2 mrk. 8 skl., :/ 
Tommis Folkman fordred som rester gl. Gield 2 mrk., nog for 2 skepper Rugmeel, som nu kort tid 
siden er betroed 4 mrk., er 6 mrk., udlagt af en sort Qvie 1 mrk., 2 tønder Haufre 4 mrk., en Gaas 
for 1 mrk., :/ 
Hans Castens Stifdaatter Kirstine Andersdaatter fordred tienesteløn som vedgikes penge 2 Sld. 1 
mrk. 2 skl., udlagt af huuset at hafve 4 mrk.,  en hampehegle for 2 skl., af roersbaaden 2 mrk., it 
Faar for 3 mrk., :/ 
Summa andrager forskrefne Gield til penge 25 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
End videre udlagt, skifteforwalteren for sin umage med reysen 2 mrk., udlagt en tønde Haufre for 2 
mrk., efterlod dette paa 1 mrk., som skifteforwalteren med penge blef betalt. 
Skifteskrifveren for sin umage med reysen og slet papir i alt 6 mrk., udlagt af en sort Qvie som er 
taxeret forhen i registeríngen for 3 Sld., deraf at hafve 6 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af en sort Qvie 3 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt af fornefne sorte Qvie disse 2 
mrk., :/ 
Saaleedis blifver da Sterfboes Gield og Prætentioner 29 Sld. 12 skl.,  
Som  er lige saa høy som Boes middel at indtet er ofverblefven, imellem arfvingerne at deele. 
Skifteforwalteren saa tilspurde Enken med sin laugwærge og sønnen, om de hafde meere till dette 
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boes middel at angifve, hvor till de svarede, ike videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar, 
ike heller angaf sig flere med videre Gields fordringer. Her ved saa dette skifte sluttes, dette saa at 
verre tilganget og Passeret Testerer. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Oberster Ober 
Commendant og Amptmans weigne      Hans Jensen.        Henrik Brugman.
 Carsten Hansen. Thommis Folkman  Jep Olsen. 
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Anno 1701. Den 12  November. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter S: Peder Andersen, som boede og døde paa dend 
29 Jord eiendoms gaard beliggende  i Rosendale udi  Rydsker  sogn, og det imellem denne Sal: 
Mands  efterlefvende hustru Ingeborig Rasmusdaatter  for hende er efter hindes begiering til 
laugwærge anordned hendis broder Hans Rasmusen boende i Clemmedsker sogn. Paa  eene side, 
og paa anden side, efter som et drengebarn som denne S: Mand med sin efter lefvende hustru haver 
aufled som, men kort før faderen ved døden afgangen, møtte denne S: Mands fader Anders Olsen  
boende her i bemelte Rydsker sogn, at arfve berørte sin søn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Hans Jensen boende i Rønne og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Laurs 
Monsen og Jørgen Hansen. Begge ibiden, Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger 
nemlig. 
 
Øeg.  En slet brun Hoppe for 4 Sld., en brun blised gl. Hoppe 5 mrk., it røe braaged ugilled Hestføll 
for 5 mrk.,  
Qveg.   En sort hielmed ung Koe for 5 Sld., en dyr haared Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmed gl. 
Koe for 4 Sld.,  
Faar 2 gl. Faar á 3 mrk er 6 mrk.,  
Nogen Rug er sat istraaet for at verre 3 tønder á 7 mrk er 5 Sld. 1 mrk., noget Biug i straaet er sat 
for at verre 3 tønder á 5 mrk er 2 Sld. 7 mrk., nogen Haure i straaet er sat for at verre 10 tønder á 2 
mrk er 5 Sld., 4 smaae les Høe á 4 mrk er 4 Sld.,  
 
Denne Salige Mands Ifareklæder, indgik arfvingerne samptlig, formeedelst Gieldens betaling, at 
Taxeret till fællets beste nemlig. En graae wadmels kiol er sat for 8 mrk., en sort wadmels kiol er sat 
for 8 mrk., Resten var arfvingerne ey hafve wurderet, foruden alt anføris noget der af till boes 
middel efter som de ikun var gandske ringe, og blef hans dend Salige Mands Fader bevilget 
fornefne sin søns, en sort Hat at nyde foruden skifte. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel till penge 42 Sld. 1 mrk.,  
Denne Sahl: Mands hustru med sin laugwærge, saa og denne Salige Mands Fader, blef af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at angifve. Der till de svarede, 
at de ike viste meere at angifve end angifvet er og forskrefvet staar. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der tilgiort udleeg som 
følger. 
Denne Sahl: Mand Peder Andersen for tillige med Jens Monsen beboet denne 29 gaard og vedtagen 
at svare till Hr: Toch Capitain Silleben som denne gaards afgift prp officio er Ahsignerit, dend 
halfve 1701 afgift, nemlig af landgielde smør 3 lispund 5 ¼ skaalpund, der paa yt efter Qviterings et 
lispund renten skaalpund, rester 1 lispund 6 ¼ skaalpund, ansat efter jordebogs taxter opdrager 
penge 9 mrk., Item ½ tønde Biug, ansat in Nature, efter forhen indførte taxt for 2 mrk. 8 skl., Item 
lige saa af Haufren er 2/5 tønde for 3 mrk., af Ægtepenge helften 3 Sld., af bog clarings 3 Sld. 1 
mrk., rester 2de qvataler 11 mrk., item 6 Høns 2 mrk. 4 skl., og ½ Gaas 8 skl., Andrager saaleedis 
for Anno 1701 penge 13 Sld. 1 mrk. 4 skl., og er forhen it les Høe, af denne Sahl: Mand yt, for disse 
13 Sld. 1 mrk. 4 skl., er udlagt 3 tønder Rug á 7 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 2 tønder Biug á 5 mrk er 2 
Sld. 2 mrk., 10 tønder Haure á 2 mrk er 5 Sld., it læs Høe 1 Sld., er 13 Sld. 3 mrk., til ofvers 1 mrk. 
12 skl., :/ 
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Anføris at dette boe skal betale till amptstuen af knegtepenge for 1701 penge 15½ skl., udlagt af 
fornefne Høe 1 mrk., af tiende till fornefne aars af Clarring, rester dette boe till sogne Præsten 
helften som er ½ tønde Rug, sat efter forhen indførte taxt, som in Natura ydes 3 mrk. 8 skl., ligesaa 
½ tønde Biug for 2 mrk. 8 skl., og ½ tønde Haure 1 mrk.,  
Till Herrits fougden og deignen bereignis hver ½ skeppe Biug 1 mrk., :/ 
Kirketiende helften 1 mrk., giør tilsammen 2 Sld. 1 mrk., udlagt at Enkenbetaler af sæden og hafver 
Regres udi Høet for disse penge 9 mrk.,:/ 
Sognepræsten Hr: Hans Ancher for liig tienesten bevilget penge 3 Sld., Kand her for proqvota 
tilkomme 8 mrk. 1 skl., der for udlagt en sort hielmet mug Koe for 5 Sld., der af 8 mrk. 1 skl., :/ 
Deignen Hans Jensen for liig tieneste bevilget 3 mrk., kand her for proqvota tilkomme 2 mrk. ¼ 
skl., udlagt af fornefne Koe disse 2 mrk., :/ 
Peder Rasmusen i Rønne tilkommer for forstrekning till denne Sahl: Mands begrafvelse 5 Sld. 1 
mrk., kand herfor proqvota tilkomme 14 mrk. 1 skl., udlagt en dyrhaaret Koe for 4 Sld. 2 mrk., til 
ofvers 3 mrk. 15 skl., :/ 
Barbara Sahl: Christopher Hansen i Rønne fordred efter sin seddel, som vedgikes penge 9 Sld., 
kand her for proqvota tilkomme 6 Sld. 3 skl., der for er udlagt, en sort hielmet gl. Koe for 4 Sld., af 
dend anden sort hielmet Koe at hafve 2 Sld. 3 skl., :/ 
Johan Basiluis Tobak spinder i Rønne boende, fordred efter sin seddel penge 3 mrk., Kand her for 
proqvota tilkomme 2 mrk. ¼ skl., der for er udlagt, it røe braaget ugillet Hestføll er sat for 5 mrk., 
til ofvers 3 mrk., :/ 
Jens Mounsen i Rydsker sogn fordred som vedgikes 1 mrk. 4 skl., nog forderd klokepenge 1 mrk., 
er 2 mrk. 4 skl., kand her for proqvota tilkomme 1 mrk. 6 skl., der for udlagt at annamme hos tobak 
spinderens udleeg at hafve 1 mrk. 6 skl., :/ 
Jens Frost i Rydsker sogn fordred Høste arbiedsløn 12 skl., kand her for proqvota tilkomme 9 skl., 
der for er udlagt hos tobaks spinderens udleeg 9 skl., :/ 
Mikel Hansen i Rydsker sogn fordret paa sin daatters weigne tienesteløn 3 mrk., Kan her for 
proqvota tilkomme 2 mrk. ¼ skl., hvor for er udlagt hos tobaks spinderens udleeg 1 mrk. 1 skl., hos 
Peder Rosmans udleeg 15 skl., :/ 
Peder Greyersen i Clemmedsker sogn fordrer for Rugmeel 6 mrk., arbiedsløn paa liigkisten till 
denne Salige Mand og Barnet 4 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., kand proqvota tilkomme 6 mrk. 11 skl., 6 d., 
der for er udlagt en brun bliset gl. Hoppe er sat for 5 mrk., hos Peder Rosmans udleeg at hafve 1 
mrk. 11½ skl., :/ 
Hans Clausen i Rydsker sogn fordred paa Mortten Bonnes i Hasle weigne 2 Sld., kand her for 
proqvota tilkomme 5 mrk. 6 skl., der for udlagt hos Peder Rosmans udleeg 1 mrk. 4 skl., af en ung 
sort hielmet Koe med Præsten 2 mrk. 12 skl., ved wurderings mændenes udleeg 1 mrk., ved det 
stemplet papir 6 skl., :/ 
Hans Rasmusen i Clemmedsker sogn fordred paa Mouns Spamers i Hasles weigne for it bræ till 
liigkisten penge 1 mrk. 8 skl., Kand her for proqvota tilkomme 15 skl., udlagt der for af Høet 15 
skl., :/ 
Niels Svendsen i Rydsker sogn fordret for en otting salt fisk penge 3 mrk., kand her for proqvota 
tilkomme 2 mrk. ¼ skl., der for udlagt af Høet de 2 mrk., :/ 
Peder Høy i Clemmedsker sogn fordred for fisk og tran penge 5 mrk., kand her for proqvota 
tilkomme 3 mrk. 6 skl., udlagt en slet brun Hoppe for 4 Sld., der af 3 mrk. 6 skl., :/ 
Hans Rasmusen i Clemmedsker sogn fordret for en skeppe Haure malt 10 skl., og for 10 potter Biug 
gryn 1 mrk. 4 skl., for reyserne sine 4 mrk., er penge 5 mrk. 14 skl., kand her for proqvota tilkomme 
3 mrk. 12 skl., udlagt af en slet brun Hoppe at hafve 3 mrk. 12 skl., :/ 
Peder Hansen i Clemmedsker sogn fordred som rester paa en af handlet Mæhr penge 5 mrk., kand 
her for proqvota tilkomme 3 mrk. 6 skl., udlagt af en slet brun Hoppe at hafve 3 mrk. 6 skl., :/ 
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Jens Clausen i Rydsker sogn fordred for sin umage imidler tid denne Salige Mand var svag og ved 
begrafvelsen 6 mrk., kand her for proqvota tilkomme 4 mrk., udlagt der for af en slet brun Hoppe 4 
mrk., :/ 
Olluf Gammelsen i Rydsker sogn fordred 1 mrk. 13 skl., kand her for proqvota tilkomme 1 mrk. 1 
skl., udlagt af Høet at hafve 13 skl., ved det stemplet papir 2 skl., af en slet brun Hoppe 2 Skl., :/ 
Lauris Rasmusen i Nøker sogn lod fordre 2 mrk., kand her for proqvota tilkomme 1 mrk. 6 skl., 
udlagt af en slett brun Hoppe 1 mrk. 6 skl., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage 4 mrk., har for udlagt af en graae wadmels kiol er sat for 8 mrk.,  
deraf 4 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 10 mrk., udlagt en sort wadmels kiol for 2 Sld., af en graae 
wadmels kiol 2 mrk., :/ 
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en graae wadmels kiol 2 mrk., it Faar 
for 3 mrk., till ofvers 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. er 2 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., till ofvers 1 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 53 Sld. 1 mrk.,  
Liqvideret blifver Gielden Høyere end det anførdte Sterfboes middel penge 11 Sld., 
Og er af dend anførtte Gield till fuld betaling udlagt penge 20 Sld. 3 mrk. 12 skl., resten af Gielden 
som er 32 Sld. 1 mrk. 4 skl., der till er proqvota udreignet, at kand udkomme till hver Sld., 2 mrk. 
11 4/32 skl.,:/ 
Som saaleedis er udlagt efter som forskrefvet staar; Hvor ved saa dette skifte er sluttet. Og som 
arfvingerne ike efter skifteforwalterens anfordring hafde meere till dette boes middel at angifve. Saa 
angaf sig ey flere med videre Giælds fordring. Saa er forskrefne till bekræftelse Attesterit, under 
samptlig de vedkommendis hænder og Zigneter Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Paa Høy Edle og Welb: Hr: Oberster, Ober Commendant og Amptmandens weigne 
Hans Jensen  Henrik Brugman. Paa Enkens weigne som laugwærge  
Hans H:R: Rasmusen.       Anders A:O:S: Olsens navn.  
Laurids Mogensen.     Jørgen H:H:S: Hansen. 
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	Nr. 092.Side 133. 1701. 18. Juni. Kirstine Mortensdatter, liden, 32. Sg. Ibsker
	Nr. 093.Side 133. 1701. 21. Juni.Svend Espersen, 11. Vg. Pedersker, under Wellingsgård, Nyker
	Nr. 094.Side 134b. 1701. 22. Juni. Anders Andersen, Kaasegård, Ibsker
	Nr. 095.Side 136b. 1701. 27. Juni. Peder Rasmusen, udhus, 1. Vg.g. Bodilsker
	Nr. 096.Side 137. 1701. 28. Juni.Poul Hansen, udhus, Gadebygård grund, Øster Sogn
	Nr. 097.Side 138. 1701. 29. Juni.Niels Ollufsen, udhus, Hammers løkke, Østerlars
	Nr. 098.Side 139. 1701. 30. Juni.Daniel Hansen, 18. Sg. Østerlars
	Nr. 099.Side 141. 1701. 5. Juli. Kirstene Jensdatter, Præstegård, Nylars
	Nr. 100.Side 142. 1701. 14. Juli. 18. Juli.Rasmus Rasmusen, ugift, 10. Vg.g. Nyker
	Nr. 101.Side 143. 1701. 3. Aug.Sidsele Simmensdatter, udhus, 9. Sg.g. Østermarie
	Nr. 102.Side 143b. 1701. 23. Marts.  Side 144, 1701. 9. Aug.Margrethe Hansdatter, 5. Sg
	Nr. 103.Side 144b. 1701. 10. Aug.Jens Nielsen, 22. Sg. Poulsker
	Nr. 104.Side 146b. 1701. 26. Aug.Jep Hansen Bødker, 26. Sg.g. Østermarie
	Nr. 105.side 147.1701.12.sep
	Nr. 106.Side 147b. 1701. 31. Aug.Hans Ollufsen Madvig, forhv. Skovridder, 2. Vg
	Nr. 107.Side 154b. 1701. 26. Sep.Ellen Mortensdatter, 8. Sg.g. Øster Sogn
	Nr. 108.Side 155. 1701. 8. Okt.Niels Terchelsen, 26. Sg. Nyker
	Nr. 109.Side 155b. 1701. 10. Okt.Kirstine Jørgensdatter, 5. Sg. Vestermarie
	Nr. 110.Side 157. 1701. 18. Okt.Ødber Larsen, enkemand, Tejn, Olsker
	Nr. 111.Side 158b. 1701. 25. Okt.Michel Hansen Storch, 8. Vg. Vestermarie
	Nr. 113.Side 155. 1701. 26. Aug.Jep Hansen Bødker, 36. Sg.g. Østermarie
	Nr. 114.Side 155b. 1701. 12. Sep.Peder Mortensen, druknet, Arnager, Nylars. Er barnefødt i Skåne
	Nr. 115.Side 156. 1701. 31. Aug.Hans Ollufsen Madvig, forhenværende Skovridder, 2. Vg
	Nr. 116.Side 159b. 1701. 22. Sep.Hans Ollufsen Madvig, forhenværende Skovridder, 2. Vg
	Nr. 117.Side 164. 1701. 26. Sep.Ellen Mogensdatter, 8. Sg.g
	Nr. 118.Side 164b. 1701. 8. Okt.Niels Terchelsen, 26. Sg. Nyker
	Nr. 119.Side 165. 1701. 10. Okt.Kirstine Jørgensdatter, 5. Sg. Vestermarie
	Nr. 120.Side 167. 1701. 18. Okt.Ødber Larsen, enkemand, Tejn, Olsker
	Nr. 121.Side 168. 1701. 25. Okt.Michel Hansen Storch, 8. Vg. Vestermarie
	Nr. 122.Side 171. 1701. 8. Nov.Cathrine Albretsdatter, Nørre Gildesboe, Ibsker
	Nr. 123.Side 172b. 1701. 9. Nov.Henrich Henrichsen, 20. Vg. Poulsker
	Nr. 124.Side 173.b. 1701. 10. Nov.Hans Castensen, Snogebæk
	Nr. 125.Side 174b. 1701. 12. Nov.Peder Andersen, 29. Sg. Rutsker
	Bind 08 Skifteprotokol for landdistrikterne 1699-1701A.pdf
	Nr. 00. Landsogn  8 11. november 1699 – 12. november 1701
	Nr. 01.Side 2. 1699. 11. Nov.Karen Pedersdatter, 19. Vg. Østerlars
	Nr. 02.Side 3. 1699. 13. Nov.Jørgen Mortensen, 6. Vg. Nylars
	Nr. 03.Side 5. 1699. 27. Nov.Jens Ambrosen, druknet ved Hasle, 32. Sg.g. Rutsker
	Nr. 04.Side 6. 1699. 29. Dec.Kirstine Ibsdatter, 57. Sg. Vestermarie
	Nr. 05.Side 7b. 1699. 7. Dec.Lars Jacobsen Piber, udhus, 20. Sg.g. Pedersker
	Nr. 06.Side 8. 1699. 20. Dec.Peder Isacksen, udhus, 30. Sg.g. Østermarie
	Nr. 07.Side 9b. 1700. 9. Jan.Maren Pedersdatter. 9. Sg. Rutsker
	Nr. 08.Side 12. 1700. 11. Jan.Kirstene Olsdatter, 7. stel, Arnager, Nylars
	Nr. 09.Side 13b. 1700. 15. Jan.Dorthea Laursdatter, enke, 3. Sg. Østerlars
	Nr. 10.Side 16b. 1700. 16. Jan.Peder Haagensen, 25
	Nr. 11.Side 16b. 1700. 19. Jan.Peder Haagensen, 25
	Nr. 12.Side 18. 1699. 13. Nov.Dødsdom.Eske Børgesen, Gudhjem
	Nr. 13.Side 19. 1700. 20. Jan.Dømt til hængning.Eske Svendsen Børge, Gudhjem
	Nr. 14.Side 21. 1700. 5. Feb.Kønicke Hansdatter, 5. Sg. Østerlars
	Nr. 15.Side 22b. 1700. 6. Feb.Kønicke Hansdatter, 5. Sg. Østerlars
	Nr. 16.Side 24. 1700. 6. Feb.Dom  Anders Jensen, 14. Sg. Rø
	Nr. 17.Side 27. 1700. 8. Feb.Hans Jensen, søn. Myregård grund, Olsker
	Nr. 18.Side 29. 1700. 3. marts.Niels Mogensen Gage, udhus, Kong. Mark, Pedersker
	Nr. 19.Side 30. 1700. 9. marts.Jep Monsen, sandemand, 46. Sg. Vestermarie
	Nr. 20.Side 34b. 1700. 12. marts.Karen Andersdatter, 36. Sg. Østerlars
	Nr. 21.Side 36b. 1700. 10. marts.Anders Andersen Kure, 41. Sg. Vestermarie
	Nr. 22.Side 37b. 170. 18. marts.Anders Andersen Kure, Ellebye, 41. Sg. Vestermarie
	Nr. 23.Side 40b. 1700. 19. marts.Simon Hansen, 2. Sg. Olsker
	Nr. 24.Side 43b. 1700. 19. april.Simon Hansen, 2. Sg. Olsker
	Nr. 25.Side 46b. 1700. 20. Marts.Kirstine Rasmusdatter, 33. Sg. Olsker
	Nr. 26.Side 47b. 1700. 22. marts.Ellen Aagesdatter, vejrmølle, på bakken ved Dyngegård, Rutsker
	Nr. 27.Side 48. 1700. 30. marts.Hans Marchusen. Værge  Morbror, Hans Ibsen, 4. Sg. Rø
	Nr. 28.Side 48b. 1700. 2. april.Hans Larsen, 27. Sg. Klemensker
	Nr. 29.Side 50b. 1700. 5. april.Hanna Jensdatter, udhus, 1. Vg.g. Poulsker
	Nr. 30.Side 51b. 1700. 6. april.Gjertrud Hansdatter, Snogebæk
	Nr. 31.Side . 1700. 14. april
	Nr. 32.Side 55. 1700. 3. maj.Jens Pedersen, 63. Sg. Vestermarie
	Nr. 33.Side 56b. 1700. 6. maj.Morten Jensen, 34. Sg. Olsker
	Nr. 34.Side 59b. 1700. 13. maj.Morten Jensen, 32. Sg. Ibsker
	Nr. 35.Side 61. 1700. 18. maj.Else Mathiasdatter, udhus, 22. Sg.g. Klemensker
	Nr. 36.Side 62b. 1700. 25. maj.Søren Hansen Myre, Gudhjem
	Nr. 37.Side 64b. 1700. 2. juni.Esper Pedersen, 8. Vg. Østermarie
	Nr. 38.Side 66. 1700. 3. juni.Gjertrud Michelsdatter, 34. Sg. Østermarie
	Nr. 39.Side 68. 1700. 7. juni.Kirstene Thomasdatter, 2. Vg. Rø
	Nr. 40.Side 68b. 1700. 14. juni.Kirstine Hansdatter, 14. Sg. Vestermarie
	Nr. 41.Side 69. 1700. 17. juni.Hans Nielsen, 30. Sg. Østerlars
	Nr. 42.Side 73. 1700. 18. juni.Jep Jensen, 33. Sg. Østermarie
	Nr. 43.Side 74. 1700. 19. juni.Hans Ollufsen, enkemand, 33. Sg. Bodilsker
	Nr. 44.Side 76. 1700. 1. juli
	Nr. 45.Side 76b. 1700. 9. juli.Anna Andersdatter, Klint, 19. Sg. Vestermarie
	Nr. 46.Side 79. 1700. 15. juli.Olluf Jensen, 12. Sg. Bodilsker
	Nr. 47.Side 80. 1700. 16. juli.Gunder Bendtzen, Aarsdale, Ibsker
	Nr. 48.Side 81. 1700. 19. juli.Oluf Jensen, enkemand, 24. Sg. Olsker
	Nr. 49.Side 82. 1700. 2. Aug.Mads Ollufsen, udhus, Splitsgård grund, Klemensker
	Nr. 50.Side 82. 1700. 12. maj.Dom, evt. for tyveri. Ødber Hansen, 15. Sg. Poulsker
	Nr. 51.Side 84b. 1700. 9. Sep.Margrethe Hansdatter, 17. Sg.g. Aaker
	Nr. 52.Side 85. 1700. 18. Sep.Jep Jensen, 33. Sg. Østermarie
	Nr. 53.Side 85b. 1700. 4. Okt.Jon Bossen Schomager, 13. Vg.g.  Nyker
	Nr. 54.Side 86b. 1700. 26. Okt.Gunniel Hansdatter, 23. Sg. Østerlars
	Nr. 55.Side 88. 1700. 3. Nov.Niels Terchelsen, corporal, 26. Sg. Nyker
	Nr. 56.Side 88. 1700. 27. Okt.Kirstine Simonsdatter, 9. Vg.g. Østerlars
	Nr. 57.Side 89b. 1700. 4. Nov.Niels Terchelsen, corporal, 26. Sg. Nyker
	Nr. 58.Side 84b. 1700. 8. Nov.Søren Myre, Gudhjem
	Nr. 59.Side 85. 1700. 15. Nov.Anne Andersdatter, Arnager, Nylars
	Nr. 60.Side 91b. 1700. 5. Nov.Niels Terchelsen, corporal, 26. Sg. Nyker
	Nr. 61.Side 96. 1700. 19. Nov.Inger Lassesdatter, 46. Sg. Østermarie
	Nr. 62.Side 97. 1700. 20. Nov.Seigne Hansdatter, ugift, døde hos sin bror, Jørgen Hansen, 70. Sg
	Nr. 63.Side 97b. 1700. 2. Dec.Laurids Ibsen, 27. Sg. Olsker
	Nr. 64.Side 97b. 1700. 30. Nov.Bohl Pedersdatter, 13. Vg. Østermarie
	Nr. 65.Side 100b. 1700. 6. Dec.Ingeborrig Jensdatter, 12. Sg. Østerlars
	Nr. 66.Side 101b. 1700. 9. Dec.Jørgen Jørgensen, 7. Vg. Vestermarie
	Nr. 67.Side 103b. 1700. 17. Dec.Gjertrud Erichsdatter, 34. Sg. Nylars
	Nr. 68.Side 104b. 1700. 23. Dec.Elisabeth Madsdatter, 33. Sg. Klemensker
	Nr. 69.Side 105b. 1701. 12. Jan.Michel Michelsen, 19. Sg. Østermarie
	Nr. 70.Side 107. 1700. 29. Dec.Niels Nielsen, den ældre, 4. Sg. Olsker
	Nr. 71.Side 109. 1701. 19. Jan.Niels Nielsen, Den ældre, 4. Sg. Olsker
	Nr. 72.Side 112b. 1701. 18. Jan.Bohl Lauridsdatter, udhus, 48. Sg.g. Klemensker
	Nr. 73.Side 112b. 1701. 21. Jan.Niels Nielsen, Den ældre, 4. Sg. Olsker
	Nr. 74.Side 113. 1701. 31. Jan.Bohl Lauridsdatter, udhus, 48. Sg.g. Klemensker
	Nr. 75.Side 113b. 1701. 4. Feb.Ellen Ibsdatter, 1. Sg. Knudsker
	Nr. 76.Side 114b. 1701. 5. Feb.Rasmus Jensen, 8. Vg.g.  Knudsker
	Nr. 77.Side 115b. 1701. 4. marts.Rasmus Jensen, 8. Vg.g. Knudsker
	Nr. 78.Side 115b. 1701. 9. Feb.Kirstene Sigvartsdatter, 29. Sg. Vestermarie
	Nr. 79.Side 119. 1701. 14. Feb.Seigne Hansdatter, Arnager, Nylars
	Nr. 80.Side 119b. 1701. 18. Feb.Kirstine Larsdatter, Tingsted, 63. Sg. Vestermarie
	Nr. 81.Side 121b. 1701. 4. marts.Anders Gregersen, udhus, 17. Sg.g. Klemensker
	Nr. 82.Side 122. 1701. 7. april.Mons Andersen, 20. Sg. Vestermarie
	Nr. 83.Side 123. 1701. 2. maj.Mons Andersen, 20. Sg. Vestermarie
	Nr. 84.Side 123b. 1701. 13. april.Hans Gudbergsen, 22. Sg. Pedersker
	Nr. 85.Side 124b. 1701. 14. april.Hans Gudbergsen, 22. Sg. Pedersker
	Nr. 86.Side 126. 1701. 20. april.Kirstine Andersdatter, 7. Sg. Østerlars
	Nr. 87.Side 127b. 1701. 21. april.Hans Nielsen, udbygger, 12. Vg.g. Klemensker
	Nr. 88.Side 128. 1701. 25. april.Jens Pedersen, døde d. 24. April. 15. Vg. Nylars
	Nr. 89.Side 130b. 1701. 27. april.Bohl Jensdatter, enke, sin søn, Jens Nielsen, 5. Sg. Knudsker
	Nr. 90.Side 131. 1701. 7. maj.Gjertrud Bendtsdatter, 10. Sg. Rutsker




