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Inge Lise Bentsens transskriberede skifteprotokoller for landdistrikterne 

Inge Lise har transskriberet denne skifteprotokol. Nedenstående oversigt af skifteprotokollen for 

landdistrikterne 1701-1702 bog nr. 9 – se den på på arkivalieronline : https://www.sa.dk/ao-

soegesider/da/billedviser?bsid=142296#142296,34769721 

Henvisningen – for eksempel ”Side 1b”  - er til den originale protokols paginanummer, altså 

sidehenvisning, hvor ”a” er i protokollens højre side og ”b” er sidearkets bagside. 

Inge Lise har transskriberet i alt 55 skifter og udgivet i nummererede wordfiler. Jeg har 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. 

 

003 - Side 2. 1701. 21. Nov.Kirstine Nielsdatter, 1. Sg. Olsker. 

008 - Side 3. 1701. 26. Nov.Elisabeth , matrone, enke, døde hos sin dattermand, Jørgen Ollufsen 

012 - Side 5. 1701. 30. Nov.Oluf Baltzarsen, døde hos sin stiftfar, Anders Poulsen, 14. Sg. Aaker. 

014 - 1701. 6. Dec.Jens Monsen, udhus liggende på udmarken, Pedersker. 

016 - Side 6. 1701. 13. Dec.Hintze Hansen, 40. Sg. Vestermarie. 

034 - Side 14b. 1702. 9. Jan.Jep Monsen, Udhus, Rø. 

036 - Side 15b. 1702. 10. Jan.Hans Rasmussen, 25. Sg. Rø. 

041 - Side 17b. 1701. 19. Dec.Anna Pedersdatter, 16. Vg. Vestermarie. 

045 - Side 19b. 1702. 9. Jan.Overstreget.Jep Monsen, udhus, Rø. 

046 - Side 20. 1702. 19. Jan. Jens  Pedersen, 8. Vg. Pedersker. 

050 - Side 22. 1702. 20. Jan.Thomas Folckmand. Vejrmøllen, Tue Møllen, 7. Sg. Poulsker. 

058 - Side 27. 1701. 3. Feb.Jørgen Pedersen, forhenværende capitain, 8. Sg. Olsker. 

065 - Side 32b. 1702. 6. Feb.Jens Hansen, 39. Sg. Vestermarie. 

070 - Side 35b. 1702. 13. Feb.Kirstine Espersdatter, 40. Sg. Østerlars. 

074 - Side 38. 1702. 15. Feb.Karen Herman Bohnsdatter, Kofodgård, Østermarie. 

090 - Side 51. 1702. 23. Feb.Sidsele Mortensdatter, ugift, døde hos sin søstermand,  

092 - Side 52. 1702. 1. marts.Margrethe Laursdatter, Slottet Hammershus grund, Olsker. 

094 - Side 52. 1702. 3. marts.Mads Andersen Snedker, Tejn. 

094 - Side 52b. 1702. 2. marts.Hans Jørgensen, 6. Sg. Olsker. 

100 - .Side 55. 1702. 3. marts. Lars Nielsen, Tejn, Olsker. 

104 - Side 56b. 1702. 16. Jan. Jørgen Joensen Klov, forhenværende. Løjtnant. 62. Sg. Klemensker. 

108 - Side 58. 1702. 23. Jan. Jørgen Joensen, Løjtnant. Risbye, Klemensker. 

125 - Side 67b. 1702. 10. marts.Jens Svendsen, 51. Sg. Klemensker. 

128 - Side 69. 1702. 13. marts Morten  Jacobsen, 29. Sg. Klemensker. 

134 - Side 72. 1702. 16. marts. Maren Hansdatter, 6. Vg. Nylars. 

141 - Side 75b. 1702. 23. marts. Anna Mogensdatter. 8. Sg. Østerlars. 

145 - Side 77b. 1702. 24. marts.Jep Ibsen, Døde hos sin værge og morbror, Jacob Lauridsen,  

147 -Side 78. 1702. 27. marts .Martha Pedersdatter, 38. Sg. Bodilsker. 

150 - Side 79b. 1702. 28. marts.Marta Pedersdatter, 38. Sg. Bodilsker. 

157 - Side 83b. 1702. 30. marts.Birgitte Mortensdatter, barn, Anders Olufsen, 26. Sg. Bodilsker. 

160 - Side 85. 1702. 6. april.Anders Jensen, 31. Sg. Østermarie. 

172 - Side 90b. 1702. 10. april.Niels Nielsen,  udhus, 8. Sg.g. Ibsker. Og Marta Hansdatter. 

174 - Side 91b. 1702. 20. april.Jens Olufsen, 1. Sg. Vestermarie. 
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179 - Side 95b. 1702. 4. maj.Elisabeth Jensdatter, hus, 1. Sg.g. Rutsker. 

180 - Side 96. 1702. 5. maj.Ellene Didrichsdatter, udhus, 16. Sg.g. Rutsker. 

183 -Side 97b. 1702. 28. april.Hintze Hansen, Ellebye, 40. Sg. Vestermarie. 

187 - Side 99b. 1702. 11. maj.Hans Nielsen, udhus, 15. Sg.g. Rø. 

188 - Side 99b. 1702. 13. maj.Elsebeth Jonsdatter, 6. Vg.g. Nyker.  

191 - Side 101. 1702. 15. maj.Karen Jensdatter, Snogebæk, Poulsker. 

195 - Side 102b. 1702. 16. maj.Gunnel Larsdatter, udhus, 23. Sg.g. Aaker. 

198 - Side 104. 1702. 3. juni.Birgite Pedersdatter, enke, 42. Sg. Klemensker. 

202 - Side 106. 1702. 8. juni.Gjertrud Jensdatter, 46. Sg.  Klemensker. 

206 - Side 108. 1702. 13. juni.Kirstine Michelsdatter, 24. Sg. Aaker. 

221 - Side 113b. 1702. 21. juni.Margrethe Andersdatter, 22. Sg. Nylars. 

224 - Side 115. 1702. 27. juni.Peder Andersen, 3. Sg. Vestermarie. 

226 - Side 115b. 1702. 28. juni.Mads Olufsen, 19. Vg. Aaker. 

231 - Side 118. 1702. 11. juli.Morten Mortensen, søn, døde hos moder og stiftfar, 32. Sg. Ibsker. 

233 - Side 119. 1702. 12. juli.Kirstene Hansdatter, barn, døde hos sin stiftfar, Esper Hansen,  

235 - Side 119b. 1702. 23. maj.Casper Henrich Westerwalt, major, Simblegård, Klemensker,  

237 - Side 120. 1702. 17. juli.Casper Henrich Westerwalt, major, Simblegård, Klemensker,  

242 - Side 123b. 1702. 21. juli.Sidsele Jensdatter, enke, 1. Vg. Olsker. 

249 - Side 127b. 1702. 22. juli.Margrethe Hansdatter, Tejn, Olsker. 

251 - Side 128. 1702. 22. juli.Anna Jørgensdatter, Tejn, Olsker. 

254 - Side 128b. 1702. 24. juli.Oluf Jensen, Aaker. 

Nr.55.Side 129. 1702. 31. juli.Lejermål Esper Madsen, Nørre herred. (mangler) 
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Anno 1701. Den 21  November. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Deeling efter Niels Jensens Sahl: Hustru Kirstine 
Nielsdaatter, som boede og døde paa dend 1 Jord eiendoms gaard beliggende  i Olsker sogn, som 
hans Kongl: May: formeedelst Restancer, af Landgieldes betalnings efter staaelse er hiemfalden, og 
Niels Jensen under fæste hafver, efter derom fæste bref ved udstæd af afgangne Hr: Amptskrifver 
Anders Mogensen  under hans egen haand dateret den 17 September 1691. Hvor paa findis opskrift 
at det er læst inden Nørre Herreds ting  den 19 July 1695. som blef læst og paa skrefven, og melder 
om halt landgilde egt og knegte penge, med fuld  Contribution, efter des videre indhold; Og det 
imellem denne  Salige  Qvindes efterlefvende Mand bemælte Niels Jensen paa eene side, og paa 
anden side, denne Salige  Qvindes samptlige børn, først at melde som hun med sin første Salige 
Mand Hans Pedersen her sammesteds auflet hafver, som er og nu igien lefver. 3 sønner og 2 døttre. 
Hvor af  
 
Dend eldste søn er Peder Hansen nu sin egen wærge. 
Dend anden søn er Niels Hansen og nu sin egen wærge. 
Dend 3 die søn Jørgen Hansen nu paa 16 aar gl., for ham er stiffaderen Niels Jensen forhen til 
wærge anordnet, og endnu fremdeelis forblifver. 
Dend eldste daatter er Karne Hansdaatter paa 24de  aar gl. for hinde er og forhen hindes 
Stiffader Niels Jensen till wærge anordnet, som og efter bemeltedeelis hendis wærge forblifver. 
Dend yngste daatter er Kirstine Hansdaatter nu paa 18 aar gl., for hende er hendis faderbroder 
Jens Pedersen i Olsker sogn, forhen till wærge anordnet. 
Saa og hafver denne Salige Qvinde auflet, med denne nu efterlefvende Mand Niels Jensen, it 
pigebarn som nu igien lefver 
Bendte Nielsdaatter nu paa 5te aar gl., for hende er hindes fader Niels Jensen self wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditouon Steffen Schults 
boende i Rønne og  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet Anders Laursen og Mortten Diderichsen. Begge boende i Olsker sogn. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
Øeg. 
En sort brun stirnet Hoppe r sat for 9 Sld., en sort Hoppe for 6 Sld., en sort bliset Hoppe for 6 Sld., 
en brun stiernet Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en røe bliset ugillet Foele er sat for 4 Sld., en brun bliset 
gilling af wærdi 8 Sld., blef stiffaderen Niels Jensen foruden skifte af alle de vedkommende 
bevilget at nyde og beholde, fordi hand har verret høflig. Imod sine Stifbørn, saa og at ride paa til 
Landwerns tieneste. 
Qveg. 
En røe ung stud for 8 Sld., en brun ung stud for 7 Sld. 2 mrk., en røe braaget ung stud for 4 Sld. 2 
mrk., en sort ung stud for 3 Sld. 2 mrk., en gl. sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., en ung sort Koe for 5 Sld., 
en blak braaget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en  røe braaged Koe for 6 Sld., en røe hiemlet Koe for 5 Sld., 
en sort hielmet Koe for 4 Sld., it sort bliset Qvigenød for 2 Sld. 1 mrk., it sort grimmed Qvienød for 
2 Sld., it røe grimmed Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., it røe beltet Tyrnød for 1 Sld. 1 mrk., it sort 
Tyrnød for 1 Sld. 1 mrk., it røe hielmet Tyrnød for 1 Sld., en sort hielmet Qvikalf for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 13 gl. Faar á 3 mrk er 9 Sld. 3 mrk., 4 Lam á 2 mrk er 2 Sld.,  
Gies. 4 gl. Gies med Gaassen á 1 mrk er 1 Sld., ung Daas for 12 skl.,  
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Svin. En sort beltet Soe for 3 mrk., en sort beltet galt gris for 1 mrk. 8 skl., en hvid Soegris for 1 
mrk.,  
Kaabber. 
En kaabber kedel paa en fiering stor, er vægtig til penge 6 Sld., en kaabber kedel paa en span stor, 
er gl. sat for 1 Sld. 2 mrk., en kaabber kedell paa 1½ span stoer, er gl. vegtig till 1 Sld. 2 mrk.,  
Boehawe. 
En wogn foruden stier er jernet paa juhl nauever er sat fot 6 Sld., endnu en arbieds wogn med smaae 
stier, som er gl. er sat for 1 Sld., en skoufsleede med træ vidier 1 Sld., en ploug med jern og behørig 
reedskab for 2 Sld., 2 træ tinner harrer á 8 skl er 1 mrk., en gl. liden sleede med it aag paa for 4 skl., 
it aar med bill for 10 skl., 2 gl. Høestier for 12 skl., en gl. lin wef med jern for 2 Sld. 2 mrk., en gl. 
haand qvern med huus og jern seigl for 2 mrk., en kierne medst af for 12 skl., en liden ballig for 6 
skl., en span af fyrre for 4 skl., en kitte med grefve udi for 2 skl., en kalke tønde for 1 mrk., en nøde 
huud i ommelte kalketønde sat for 3 mrk. 8 skl., en jern gryde kraag for 2 mrk., it pande jern for 1 
mrk. 8 skl., 3 smaae øpser á 10 skl er 1 mrk. 14 skl., en gl. fyrre kiste foruden hengsler laas med 
marne hengsler for 1 mrk., en gl. straaebonds tønde for 4 skl., en gl.korn seis med bom og ringe for 
1 mrk., en jern tyfve for 6 skl., en jern spade for 1 mrk., en leer hake for 8 skl.,  
I Stuen. 
It bord med lugt foed og bræde fødder med skuffe af fyrre er sat for 2 Sld., en nye wefved 
benkedynne 5 allen lang er sat for 6 mrk., en syed agedynne med skind under er sat for 2 mrk.,   
Senge klæder. 
En hvid ullen sengedynne for 4 mrk., en wadmelst graae paa eene, og hvid paa anden side, senge 
dynne for 4 mrk., en gl. ullen underdynne for 2 mrk., en ullen hofvet dynne for 12 skl., it ullet 
sengedynne vor for 1 mrk.,  
sæden i laden, er sat for 3 tønder á 8 mrk er 6 Sld., Biuget er sat for 8 tønder á 6 mrk er 12 Sld., 
Haufren er sat for 12 tønder á 2 mrk er 6 Sld., Hvis Høe som nu findes her i laden indauflet, blef 
Niels Jensen forundt till vor goeder og Gaardens Conservation, Rugen som er saaed en tønde en 
skeppe, der af sættes strøe kornet efter forhen indførte taxt for tønden 2 Sld., er som till boes middel 
anføris penge 2 Sld. 1 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin Principal, tilspurde de vedkommende  som her tilstæde var, om de viste 
meere till dette Sterfboes bæste at angifve, der till de svarede, at dem ej meere witterligt var, end 
angifvet er og forskrefvet staar der ved saa dette Sterfboes registering sluttes. 
Og saa blef det angifvende Boes rørrende Gods efter taxten sammen reignet, som 
opdrager till penge 165 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Hvad denne Sahl: Qvindes Ifareklæder er angaaende, som ikun vare gandske ringe af hiem spinder 
tøy.  Da angafvis at denne Sahl: Qvinde for sin død, hafver uddeelt till sine døttre, at de den kand 
forslide. Og der paa sagde og deris forige wærger, som nu tilstede var, at de paa ike noget hafde at 
anke eller vilde kiere i nogen maader, hvor ved det saa nu her paa Sterfboet blef sluttet at beroe og 
saa beholder Niels Jensen der imod sine egne Ifareklæder. 
Hvor nest blef angigven efter skrefne Gield og Prætensioner, og er der till giort udleg 
som her efterfølger, nemlig. 
Af dend efter retning som denne burde Niels Jensen i Bog Clarring nu der Hr: Vice Amptman 
Ancher Muller og Hr: Ampt skrifver Hans Henrich Schor deris hænder dend 4 marty 1701 er med 
deelt, befindes at af denne Gaards Landgielde rester 10 mrk. 8 skl., for 1700. som befindes af 
fuldmegtigen Hans Hiorts Qvitering dend 17 Juny 1701. at vere betalt. Saa anføris efter forskrefne 
fæsterbref, resten af dend halfve landgielde, for denne første gaard for 1701. naar 3 lispund smør 
som er ydt den 6 augusrt Aa 1701. fradragis, rester igien 1½ fiering pund smør, ansat for 3 skl., ½ 
tønde Biug bereignet at ydes In Natura, efter dend herudi forhen indførte taxt for penge 3 mrk., 
iligemaade 7/10 tønde Haure 2 mrk., Jordebogs og Ægtepenge med videre, anreignet efter 
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sædwaanlig penge 8 Sld. 5 skl., Summa 9 Sld. 1 mrk. 8 skl., Nog anføris Qvartalskat for Oktober 
November og December maaneder 1701. som er 1 Sld. 1 mrk. 10 skl., Summarum 10 Sld. 3 mrk. 2 
skl., her for er udlagt 3 tønder Rug á 2 Sld., er 6 Sld., 3 tønder Biug á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en jern 
spade for 1 mrk., en kitte med grefver udi for 2 skl., er 10 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Stads Capitanen Morten Bonne i Hasle fordred  efter sin forteignelse og Speciale forklaring, som af 
alle ved kommende vedgikes som er forstrekning till Landgieldes afbetaning, og de forhen taxerede 
bæste stude i forsikring stillet, med videre forstrekning till denne Salige Qvindes begrafvelse, 
opdragende till penge 16 Sld. 7 skl., her for er udlagt en røe ung stud for 8 Sld., en brun ung stud for 
7 Sld. 2 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., en leerhake 8 skl., er 16 Sld. 8 skl., till ofvers 1 skl.,  
Herre fougden og Deignen tilkommer for 1701 hver en skeppe Biug, beriegned for penge som In 
Natura ydes 2 mrk., udlagt af biuget at betalis disse 2 mrk., :/ 
Sogne Deignen Christen Lin for sin umage og tieneste ved tvende liig begiengelse, nemlig denne 
Salige Qvinde og hendis søn, blef af alle vedkommende bevilget og samtøget 3 Sld., her for er 
udlagt, it sort bliset Qvie nød for 9 mrk., it sort hielmet Qviekalf for 3 mrk., :/ 
Wefst Pedersen fordred som vedgikes penge 5 Sld., her for er udlagt en røe hielmet Koe er sat for 5 
Sld., :/ 
Lauridt Hansen Smid boende paa mure i Clemmedsker sogn fordred arbiedsløn og andet som 
vedgikes i alt penge 2 Sld., her for er udlagt, en hvid ullen sengedynne for 4 mrk., en wadmels graae 
paa eene side og hvid paa anden side, sengedynne for 4 mrk., :/ 
Rasmus Jensen i Vedbye, fordred som vedgikes penge 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en 
skoufsleede med træ vidier for 4 mrk., it pande jern for 1 mrk. 8 skl., :/ 
Sønnen Peder Hansen fordred som vedgikes penge 6 mrk., her for er udlagt it røe grimmet Qvienød 
for 6 mrk., :/ 
Sønnen Niels Hansen fordred som vedgikes penge 4 mrk., her for er udlagt it røe hielmet Tyrnød for 
4 mrk., :/ 
Niels Jensen befindes at være tilordnet at værge for 2de sine Stifbørn nemlig sønnen Jørgen Hansen, 
som tilkommer efter sin Sahl: Faders, skiftebref, Dateret den 9de Aprill 1690 fæderne arfve 9 mrk. 5 
skl., nog son Niels Jensen vedgik till berørte Jørgen Hansen at være skyldig, for tienesteløn 8 mrk., 
item for daatteren Karen Hansdaatter, som tilsammen sin fæderne arfve 4 mrk. 10 skl., er 
tilsammen som Niels Jensen skeer udleeg for med 1 mrk. 6 skl., som er tilreignet daatteren paa 
skiftet efter Salige Niels Ibsen i Olsker sogn dend 2 December 1700 penge 5 Sld. 3 mrk. 5 skl., her 
for er udlagt en ung sort Koe for 5 Sld., en sort beltet Soe for 3 mrk., en gl. liden sleede med it aag 
for 4 skl., ved Morten Bonis udleeg 1 skl., er 5 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  med bemelte 1 mrk. 6 skl., som 
daatteren efter Sahl: Laurids Ibsen som før ermelt er tilreignet.:/ 
Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, saa og imod dend bekostning, som 
paa denne Sal: Qvindes Søns Jens Hansens begrafvelse, er anvendt, blef imellem Niels Jensen og 
Samptlig de vedkommende, Accordret og foreenet, at som Niels Jensen forhen er blefven bevilget, 
berørte Hest, item sin sengs klæder som Niels Jensen hafde at ligge udi. Saa skall Niels Jensen 
derforuden her af boet nyde udleeg for penge 30 Sld. 1 mrk., her for er udlagt en sort brun stiernet 
Hoppe for 9 Sld., en sort Hoppe for 6 Sld., en gl. sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., en blak braaget Koe for 
4 Sld. 2 mrk., en røe braaget Koe for 6 Sld., 4 gl. Gies med Gaasen á 1 mrk er 1 Sld., it Lam for 2 
mrk., til ofvers 1 mrk., :/ 
Niels Hansen denne Salige Qvindes søn, fordred for 5 skepper Haure eller en tønde 2 mrk., udlagt 
her for en tønde haure sat for 2 mrk., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage og reysen blef af alle vedkommende bevilget 3 Sld., her for er 
udlagt en liden sort ung stud for 3 Sld., til ofvers 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reysen i alt bevilget med slet papir 5 Sld. 1 mrk., her for er 
udlagt en røe braaged ung stud for 4 Sld. 2 mrk., af en kaabber kedel paa 1½ span de 3 mrk., :/ 
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Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af en kaabber kedel paa 1½ span stor disse 
penge 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., udlagt en kaabber 
kedel paa en span stor, er vegtig till penge 6 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Giæld og Prætensioner till penge 88 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 77 Sld. 9 skl.,  
Deraf Stiffaderen Niels Jensen tilkommer den halfve part som er penge 38 Sld. 2 mrk. 4½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem denne Salig Qvindes samptlige efterlefvende børn, som er 3 
sønner og 2 døttre, er der af en broder laad penge 8 Sld. 2 mrk. 4 skl. 6 2/3 d., Og en søsterlaad er 4 
Sld. 1 mrk. 3 skl. 3 1/3 d.,  
For Niels Jensens anpart som er 38 Sld. 2 mrk. 4½ skl., der for er udlagt, en wogn foruden stier 
med jern paa hiul narven for 6 Sld., en soed bliset Hoppe for 6 Sld., en sort hielmet Koe for 4 Sld., 
en ploug med jern og behørig reedskab for 2 Sld., 10 Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., en ung Gaas for 
12 skl., en sort beltet galt gris for 1 mrk. 8 skl., en hvid Soegris for 1 mrk., 2 træ timmer harrer for 1 
mrk., it aar med bihl for 10 skl., 2 gl. Høe stier for 12 skl., en kaabber kedel paa en fiering stoer er 
vægtig till penge 6 Sld., 2 tønder Biug á 6 mrk er 3 Sld., en haand qvern med huus og segl for 2 
mrk., en jern gryde kraag for 2 mrk., en kalke tønde for 1 mrk., en nøde huud der udi for 3 mrk. 8 
skl., 3 smaae øpser á 10 skl er 1 mrk. 14 skl., en korn seis med bom og ringe for 1 mrk., en jern 
tyfve for 6 skl., er 11 Sld. 3 mrk. 12 skl., till ofvers 17 ¼ skl.,  
Dend Eldste søn Peder Hansen som er sin egen wærge tilkommer 8 Sld. 2 mrk. 4½ skl., der for er 
udlagt en røe bliset ugillet Foele er sat for 4 Sld., en gl. wogn med smaae stier for 1 Sld, 2 mrk., af 
Biuget at hafve 1 tønde er 1 Sld. 2 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., en syed agedynne med skind 
under for 2 mrk., en ullen underdynne for 2 mrk., en fyrre span for 4 skl., hos Niels Jensen ½ skl., 
Dend anden søn Niels Hansen som er sin egen wærge tilkommer 8 Sld. 2 mrk. 4½ skl., der for er 
udlagt it sort grimmed Qvie nød for 2 Sld., en tønde Biug for 1 Sld. 2 mrk.,  2 tønder Haure for 1 
Sld., 3 Faar á3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., en nye wefvet benkedynne 5 allen lang for 6 mrk., en kiste 
uden laas med maarne hengsler for 1 mrk., en straabonds tønde for 4 skl., hos Niels Jensen ½ skl.,  
Dend yngste søn Jørgen Hansen som Niels Jensen er wærge for tilkommer 8 Sld. 2 mrk. 4½ skl., 
der for er udlagt n brun stiernet Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en tønde og en skeppe Rug som er saaed 
sat for 2 Sld. 1 mrk., it bord i stuen med lugt foed og bræde fødder med skuffe af fyrre for 2 Sld., 
till ofvers 11½ skl., 
Dend eldste daatter Karne Hansdaatter som Niels Jensen er wærge for tilkommer 4 Sld. 1 mrk. 
2 skl., der for er udlagt en gl. lin wef med Jern paa er sat for 2 Sld. 2 mrk., af Biuget 1 Sld., it ullet 
sengedynne vaar for 1 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., ved Niels Jensens udleeg 2 skl.,  
Dend anden daatter Kirstine Hansdaatter som fader broderen Jens Pedersen i Olsker sogn er 
wærge for tilkommer 4 Sld. 1 mrk. 2 skl., der for er udlagt it røe beltet Tyrnød for 5 mrk., 3 Lam á 2 
mrk er 1 Sld. 2 mrk., 3 tønder Haufre á 2 mrk er 6 mrk., hos Niels Jensen 2 skl., :/ 
Dend yngste dend Salige Qvindes daatter Bendte Nielsdaatter, som faderen Niels Jensen er 
wærge for tilkommer 4 Sld. 1 mrk. 2 skl., der for er udlagt it sort Tyrnød for 5 mrk., 3 tønder 
Haufre á 2 mrk er 6 mrk., en kierne med staf for 12 skl., en ballig for 6 skl., ved skifteforwalterens 
udlæg 2 mrk., en ullen dynne for 12 skl., ved Niels Jensen udlæg 12 skl., ved broderen Jørgen 
Hansens laad 11 skl., af it Lam at hafve 13 skl., :/ 
Widere blef af skifteforwalteren paaraabt, om nogen var som hafde videre Prætention her i 
Sterfboet at angifve. Hvor saa ingen videre fremkom, end foran findes indført, som noget hafde at 
prætendere, hvor forre saa dette skifte derved er sluttet. Hvilket saa at verre tilganget og Passeret, 
som foran findes indført, des til widnisbyrd under vore hænder og Zegneter. Skiftesteden Ut Supra. 
Stephen Schuts. Hennik Brugman. Niels N:J:S: Jensen.      
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Jep J:N:S: Nielsen. Jens J:P:S: Persen.  Jens Nielsen.  
Per P:H:S: Hansen. Niels N:H:S: Hansen. Anders Laursen.    Mortten Diderikse 

bornholmerting.dk 7



 1

 
Anno 1701. Den 26  November. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Paafølgende Schifte og Deeling efter Ærbaarne og Dyd elskende nu Salige 
Matrone Elisabeth, afgangne Povell Hartwigs som boede og døde hos sin daattermand 
Jørgen Ollufsen Sonne paa Leensgaard beliggende udi Østerlaursker  sogn, imellem denne Sal: 
Matrone hendes nu efter  efterlefvende Børn og Børnebørn, som er først at reigne 4 sønner og en 
daatter. Hvor af  
 
Dend eldste søn er SR Eschild Hartwig  boende paa Frendegaard i Ibsker sogn. 
Dend anden søn var afgangne  Claus Hartwig  som boede og ved døden afgik i Knuds kirke 
Prætegaard, efter ham efterlefver, en daatter ved navn  

Magdalene Clausdaatter nu paa 21 aar gl. for hende er forhen paa skiftet efter 
hendis Sahl: Fader, hendis faderbroder fornefne Eskild Hartwig till wærge anordnet, 
som fremdeelis der ved forblifver. 

Dend 3die søn er Sigor Albert Hartwig boende paa Wællingegaard i Nøker sogn. 
Dend yngste søn er Mortten Hartwig nu udenlands og ej vides hvor, eller paa hvad ort hand at 
finde, men hans broder formelte Albert Hartwig som tilfore er tilordnet for ham at wærge, 
fremviiste hans skrifvelse og fuldmagt paa stemplet papir, Dateret Kiøbenhavn dend 21 May 1693. 
hvor udi mældes, at hand er vel Content, med hvis hans broder bemelte Albert Hartwig paa hans 
weigne efter Moderens dødelig afgang, giør og lader, med viidere samme bref og fuldmagt, som nu 
blef læst, indeholder og er lydende Copie, Som jeg dend Information udi styremands konst, som en 
hystærede  kiere broder Albert Hartwig hafver mig tilsat, nu gandske hafver udlært, saa agter jeg 
mig guds hielp der udi videre paa fremmede stæder at forsøge, og der forre ike veed, hvor snart jeg 
kommer hiem igien, og som kiere broder hiid indtill har værret min formynder, og mig og saa af 
broder lierlighed, og sin yderste efne hafver hiælpet, og forfremmet mig till de midler, Hvor ved jeg 
nest Guds hielp, om gud gifver lyke, kand fortiene mit brød; Og i hvor vell jeg er nu mine myndige 
aar, og burde self efter lowen, mit wærgemaal at antage, og dig dermed ike meere besværge. Saa er 
jeg dog allertieneste villigste begierendes at min fire eldste broder endnu her efter som før, will 
hafve broderlig omsorrig for mig, og tage udi sit forsvar, hvis ringe mig efter min Sahl: Fader, efter 
skiftebrefvet, og min høyst ærede hiert ælskende kiere Moders Samtyke, kand tilkomme, og at 
broder efter denne fuldmagt, will tage sig dend umage till, og reyse til Svaniche og bede kiere 
Moder, at hun will i min Eldste broders, høystærede Eske Hartwig med Moder til witterlighed 
testere , hvad og hvor udi mit Patrimonium skal  bestaae, efter som broder velveed, at skiftebrefvet 
efter voris Salige Fader Mælder, at Kiere Moder, beholder børnene hos sig, og saa efter haanden 
som de blifver lov alderne, betaler den deris arfve laad, med hvis Gods dem kand verre tienlig, og 
hun kand af sted komme, og hvad da broder paa mine weigne annammer og imodtager, er jeg der 
med nemlig og velfornøyet, hvilket udleeg du da vilde beholde i fuld kommen forsikring for hvis du 
mig, efter din derom forfattede Specification hiid indtill har og her efter naar jeg dig der om 
anmoder, kand hafve letlighed till at forstreke, og dig samme gods i alle maader saa nøttig giøre, 
som jeg det self i hænder hafver, ind til jeg om gud will hiemkommee, skal saa broder nog som 
blifver Contenterit for alt hvis hand mig forstragt hafver, saavidt hand ey af broderlig kierlighed n 
efterlade, skulde det ellers imod forhaabning, hende sig, det gud forbyde, at voris her for Moder 
eller nogen anden af vor slegt, som nogen arf falde efter, førend min hiemkomst, ved døden afgik, 
saa paa det at ey nogen øfrigheds ofververrelse for meedelst min bortværelse skulde giøres 
fornøden, beder jeg aller tienest villigst at broder paa mine weigne, saavidt mig vedkommer, vilde 
giøre, og lade, lige saa fuld kommen, som jej self var tilstæde, hvor med jeg i allemaader er, og vil 
nære vel for nøyet. Efter som jeg nog som veed, og har fornummet broders gode Affection til mig at 
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hand udi ingen maade seer paa mit værste, og at min hirte Moder, saa  will som mine kiere brødre, 
og søster, kand vide, at jeg paa dend maade som forskrefvet staar. I alt vill verre Content, hafver jeg 
denne min vilgifne fuldmagt, med min egen haand skrefvet og under skrefvet og mit Zigneter hos 
trøgt, Actum Kiøbenhavn dend 21 May Anno 1693. Marten Hartwig. Dette at verre 
rigtig Copie af Originalen Testerer Albert Hartwig. 
Daatteren Karne Povel Hartwigs daatter, som er i ægteskab med bemelte Jørgen Ollufsen 
som nu boer paa Leensgaard. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Aiditeuren Stephen Schuts, 
boende i Rønne og  skifte skrifveren Henrik Brugman,ved denne forretning var og tilstæde, som  
Wurderings mænd  Hans Ibsen og Pede Hansen. Begge boende i Østerlaursker sogn. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger  
Efter en Obligation udgifven af Byfougden i Svanicheog Herrisfougden i Øster Herrit, Anders 
Pedersen Fyhn, boende i Svaniche Dateret den 9 September 1696 og inden Øster Herrits ting læst 
og tinglyst dend 19 Jully 1697. befunden bemelte byfouget Anders Pedersen Fyhn, till denne Sahl: 
Matrone at verre skyldig reysende af dend gaard i Svaniche og en bundegaard dend 10. i jordebogs 
tallet udi Ibsker sogn, som bemelte Fyhn at hende kiøbt hafver. Efter samme Obligations 
formældning, som nu blef læst og Paaskrefven Capitall penge 52 Sld., renten angaaende. Da 
vedstoed tilstæde værrende arfvinger nu samptlig at være afbetalt, til dend 9 September 1701.:/ 
Efter it Skiødebref udgifvet af Byfougden i Svaniche og Herrits fougden i Øster Herrit, Anders 
Pedersen Fyhn Dateret den 9 September aar 1696. og læst inden,Borringholms landting onsdagen 
dens 24 February 1697. befindes denne Sahl: Matrone at tilhøre, till eyendom dend 10de 
Friwaanede gaard beliggende udi Wesrwemarei sogn efter derom berørte skiødebrefs indhold. Som 
nu blef læst og paa skrefven, for penge 350 Sld.,  
End videre befindes denne Sahl: Qvinde at tilhøre, efter skrefne jord og eng, beliggende i Svaniche 
byegierde nemlig,én eng kaldis Knap engen, som paa skiftet efter Salig Powell Hartwig dend 31 
Marty Aa 1679. er taxerit, og der ved arfvingerne nu samtøket at forblifve for penge 30 Sld., nog en 
eng i bemelte byegærde, kaldis Rørengen, som i forberørte skifte er taxerit, og endnu forblifver for 
20 Sld., nog en liden Eng kaldis Staggen, beliggende ved Præstehafven der sammesteds, som 
iligemaader er taxerit og derved forblifver for penge 5 Sld., nog dend halfvepart af it støke Biug 
jord, beliggende ved Svaniche kirke, og er ded heele støke Biug jord i formelte skifte, taxerit for it 
hundrede Sld., som arfvingerne nu med samme taxt var benøyet, og er dend halfvepart deraf som 
denne Salige Qvinde endnu er berettiget, her till boets middel anført for 50 Sld.,:/ 
Belangende hvis løsøre denne Sahl: Matrone ved sin død kand hafvet eyet, da angaf og vedstoed 
samptlig nu tilstæde værrende arfvingerne, at det var efter hendis egen anordning anvendt til hendis 
begrafvelsis bekostning, saa at derom ey noget nu findis, her till dette boes middel at anføris. 
Denne Salige Matronis Ifare eller gangklæder angaaende, da angaf og vedstoed samptlig 
arfvingerne, som nu tilstæde var, at hun før sin ded, efter som hun lenge har været svag og 
sengeliggende, har sine gangklæder till sin daatterbørn, en deel ladet ombiøre, særdeelis, og én deel 
till Almisse foræred og hengifven till fattige folk. Saa at derom ey noget nu findis videre at anføre. 
Dernest saa blef forskrefne anførtte dette boes middel sammen reignet, som andrager 
til penge 507 Sld.,  
Saa tilspurdte skifteforwalteren samptlig nu tilstæde værrende arfvinger, om de hafde meere till 
dette boes middel at angifve, ved hvad navn det nefnis kand. Der till de svarede, ey videre at være, 
end angifvet er, og forskrefvet staar, der ved saa dette skiftes registering er sluttet. 
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Hvornest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætentioner. Og der til 
giort udlæg som her efter følger nemlig. 
Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller fordred som efter med denne salige Qvindi før hendis død 
giorde regenskab, og nu af arfvingerne vegaaelse, opdragende till penge 15 Sld. 3 mrk. 9 skl., 
Herfor er giort indførsel i dend 10de Fri Waanede i Wæstermarie sogn for disse 15 Sld. 3 mrk. 9 
skl., :/ 
Jacob Kofod i Svaniche fordred iligemaade efter regenskab og arfvingernis vedgaaelse som rester 6 
Sld., her for er giort indførsel i forde 10de Fri Waarnede i Westermarie sogn for 6 Sld., :/ 
Eske Hartwig fordred som vedgikes penge 6 Sld., hvorfor er giort indførsel udi en eng kaldis Knap 
engen sat for 30 Sld., deraf disse 6 Sld., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage med reysen bevilget samptlige arfvingerne 5 Sld., :/  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning og slet papir, sampt reysen bevilget i alt penge 
5 Sld., :/ 
Stemplet papir till denne forretning for 6 mrk., indført her for i dend 10 de Fri Waarnede i 
Westermarie sogn, for disse 11 Sld. 2 mrk., :/ 
Wurderings mændene fornøyet arfvingerne self for deris ofverværrelse, foruden registeringens 
indhold arfvingerne fremviiste till vedkommende efterretning en qvitering, udgifvet af denne Sahl: 
Qvindis søn afgangne Claus Hartwig, under hans egen haand og seigl Dateret dend 7 December Aar 
1679. hvor udi meldes, at Claus Hartwig Qviterer bemelte sin Moder, for sin fæderne arfve, efter 
des videre formælding som ble flest og paaskrefven. 
Herman Bone Henningsen boende i Rønne, indskiker sin skrifvelse med hos følgende en obligation, 
udgifvet af Sahl: Claus Hartwig till Welb: Frue Magdalena Rode udi Kiøbenhavn afgangne D: 
Thoma Bartolina efterleverske, Daterit dend 6 jully 1682. hvor udi findis Elisabeth Sal: Powell 
Hartwigs som forlifver med hafver unferskrefvet, lydende at Sahl: Claus Hartwig til welbemelte 
Welb: Frue Magdalena Rode er skyldig blefven 78 Sld. 14 skl., med videre des opskrift og indhold 
formælder, at den og er anmældt paaskiftet efter Sahl: Claus Hartwig som ved døden afgik i Knuds 
kirke Præstegaard den 16 January 1694. og Prætenderer forberørte Herman Bone efter fuldmagt af 
berørte Frue, dend 23 juny 1690. her af Sterfboet at will hafve resten af hvis Salige Claus Hartwig 
ike self paa omrørte Obligation betalt hafver. Hvorimod svarede, denne Sahl: Qvindes arfvinger, at 
som udi det skiftebref som er oprettet efter Sahl: Claus Hartwig denne Gield angaaende 
udtrøkeligen mældes, hvor meget Sal: Claus Hartwig der paa har betalt, og hvor meget rester og der 
afvist formentte disse denne Sahl: Qvindes arfvinger, de ey nu her till noget hafde at svare helst 
fordi Debitor af Creditor paa Obligationen har begyndt at tage imod betalning of afreigning giort, 
formente arfvingerne der for, forløftningen der ved ophørde og Debitor Creditor der for i tide hafde 
burdt søgt, hvis aarsage Skifteforwalteren denne tvistighed Remitteret till loug og rett,  
Summa andrager forschrefne Gield og Prætentioner till  Penge 39 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling                   Penge 467 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Hvilken Summa, efter nu arfvingernis indbyrdes foreening, indgik de, at efter som denne Sahl: 
Qvindes daatter her, forhen i arfvegang efter deris Sahl: Fader, er Samtøket, at skal hafve lige laad 
ved én af sine brødre, Saa skall hun og nu efter Samtøke af brøderne, paa deris egen og deris 
sødskendes wegne og Broderdaatter weigne som de som før ermælt wærger for, tilleggis lige laad 
som en broder nu tilkommer at arfve, hvor for beholdningen deelis udi én lige laader, tilkommer én 
hver seraf penge 93 Sld. 2 mrk. 1 2/3 skl., :/ 
Saa fordi at Esche Hartwig, wærger for sin Sahl: Broder Claus Hartwig og Albert Hartwig som 
forhen her udi mældes, af sin broder Mortten Hartwig er befuldmægtiget, var samptlig arfvingerne 
nu begierende efter som loven dend udenlands arfving angaaende, er fyldelst giort ved samme 
fuldmagt, at nu straxsens skifte betienterne uden videre ophold dette skifte vilde binge till ende, 
Hvilken arfvingernis begiering, skifte betienterne ike under stoed at finde, helst som fra dend 
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udenlands arfving er fremvist rigtig fuldmagt som før er mælt. Men én hver sin laad tillagt som 
følger, nemlig. 
Dend eldste Esche Hartwig som tilkommer 93 Sld. 2 mrk. 1 skl., hvor for er udlagt, resten af en 
eng, som kaldis Knapengen, beliggende i Svaniche byegirde forhen taxerit for 30 Sld., deraf her till 
udlagt penge 24 Sld., dend halfvepart af it støke Biug Jord, beliggende ved Svaniche byrke, som 
forhen udi mældis bereignis for penge 50 Sld., en Eng i Svaniche Byegirde kaldis Røeengen forhen 
udi anført for penge 20 Sld., summa 94 Sld., til ofvers 1 mrk. 15 skl., :/ 
Dend anden søn afgangne Claus Hartwig efter lefvende daatter Magdalena Clausdaatter 
tilkommer sin Faders laad som er 93 Sld. 2 mrk. 1 skl., hvor for er udlagt følgende dend forhen af 
bye og Herrisfougden udi Øster: Anders Pedersen Fyhns udgifne Obligation for Capital penge 52 
Sld., resten som er penge 41 Sld. 2 mrk. 1 skl., derfor er giort indførsel udi for omrørte 10de Fri 
waarnede i Wæstermarie sogn.:/ 
Dend 3die søn Albert Hartwig tilkommer 93 Sld. 2 mrk. 1 skl., hvor for er giort indførsel i dend 
10de Fri Waarnede i Wæstermarie sogn. 
Dend yngste søn Maarten Hartwig som hans broder Albert Hartwig efter fuldmagt og forhen 
Citeret skiftebref er wærge, tilkommer 93 Sld. 2 mrk. 1 skl., hvor for er udlagt, en liden Eng kaldis 
Staggen, liggende ved Præstehafven i Ibsker sogn for 5 Sld., resten som er penge 88 Sld. 4 skl., der 
for er giort indførsel i dend 10de Fri Wornede i Westermarie sogn og hos Eske Hartwigs laad 1 mrk. 
13 skl., :/ 
Daatteren Karne Jørgen Olsens for sin anpart som er 93 Sld. 2 mrk. 1 skl., der for er giort 
indførsel udi forberørte 10 de Fri Waarnede i Westermarie sogn for 93 Sld. 2 mrk. 1 skl., :/ 
Belangende forskrefne 10de Waarnede i Wæstermarie sogns adgang og indfrielse af disse arfvinger 
da som denne Sahl: Matrone for sin død, hafver self anordnet iblandt berørte sine børn, at daatteren 
Karne Povelsdaatter, som er i ægteskab med Jørgen Olsen hun og bemelte hendis mand skall 
samme rettighed nyde, Saa vilde nu brøderne ej fragaae, formælte deris Salige Moders Anordning, 
Men nu indgik og samtøket, baade paa deris egen, og forberørte deris myndlingers weigne. Att 
Jørgen Olsen skall hafve, nyde og verre berettiget fra alle forskrefne saa well Creditorer saa og med 
arfvingerne at indløse, indfrie, og betale, hvis dem tilkommer, og hafver bekommet indførsel for, 
udi omrørte 10de Fri Waarnede i Westermarie sogn, og naar saa Jørgen Ollufsen en hver, efter som 
foran findes indført, sin andeel hafver betalt. Saa skal Jørgen Ollufsen, hans hustru børn og 
arfvingerne, nyde og beholde berørte 10 de Fri Waarnede i Westermarie sogn og for sin egen gaard, 
till mindelig eyendom, uden videre anche, eller erre af nogen af disse arfvinger i alle maader. Der 
ved dette skifte er sluttet, dette at verre saa tilganget og Passeret, som foran findes indført, og 
samptlig tilstæde værrende arfvinger med hvis som hermed i dag er forrettet, indført skift og deelt, 
vare well tilfreds og fornøyet, venlig og welforligte i alle maader, des til widnisbyrd under samptlig 
vore hænder og zigneter Skiftesteden Ut Supra. Stephen Schults. Henrik Brugman. 
Eskild Hartwig. Albert Hartwig, Jørgen Olsen Sonne. 

Hans H:I:S Ibsen. Per P:H:S: Hansen egen haand  
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Side 5. 1701. 30. Nov. 
Oluf Baltzarsen, døde hos sin stiftfar, Anders Poulsen, 14. Sg. Aaker. 
 Moder, 2 søstre. 
A: Else Ollufsdatter, gm. Anders Poulsen, fenrich, 14. Sg. Aaker. 
B: Marta Baltazarsdatter. Værge: Stiftfar, Anders Poulsen. 
C: Karen Baltazarsdatter. Værge: Hans Ollufsen Sonne, sognepræst, Nexø og Bodilsker. 
 
Anno 1701. Den 30  November. Er efter Udvarsel till de vedkommende Holden Registrering Schifte 
og Liqvidation, efter Hæderlig og Wellærde nu Salig Olluf Baltazarsen, som døde hos sin 
Stiffader Anders Pofvelsen, som boer paa dend 14  Jord eiendoms gaard udi Aaker sogn. Og er hans 
arfvinger hans Moder Dyd edle  Matrona Else Ollufsdaatter som er i ægteskab med bemelte 
Anders Pofvelsen, Fenrich ved Sønder Herrids Compagnie, og tvende denne Sahl: Carl søstere,  
 
Dend eldste Marta Baltatarsdaatter som hendis Stiffader Anders Povelsen var satt till wærge 
for, 
Dend anden Karne Baltatarsdaatter som hæderlige og wellærde Hr: Hans Ollufsen Sonne, 
Sognepræst till Nexøe og Boelsker sogn er wærge for lige som det findes indført i det skiftebref, 
ganget og forfattet efter Sahl: Hr: Baltar Ollufsen Bech. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Steffen Schult og   
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mogens 
Ibsen og Niels Povelsen. Begge boende i Aacher sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger. 
 
Først er anført denne Sahl: Studenters arf, efter sin afgangne Faders Hr: Balter Ollufsen fordum 
Sognepræst till St: Peders Kirkis menighed, hans efterlatte midler efter skiftebref derom, som foran 
der paa er Daterit dend 13 January og 17 February Aar 1696. hvilket i Stykviis lyder paa en Summa 
105 Sld. 1 mrk. 9½ skl.,  
Nog er hammen til reignet i samme skiftebref, en part af hans Moders Naadsens aar efter Advinant 
14 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Denne Sahl: Carls Ifareklæder fandtes at være disse, en sort nye klædis kiol, under forret med sort 
Sassch er taxerei for 12 Sld., en graae klædis kiol som er vendt med sort Rask under for 7 Sld., 
Summa andrager denne Sahl: Karls arfvepart og midler, sig till  
penge 139 Sld. 1 mrk. 2½ skl., :/ 
Her imod blef angifven efterskrefne Gield  
af Sahl: Olluf Baltarsens Stiffader efter indlagde forteignelse saa lydende, Regenschrab efter min 
Sal: Stifsøn Olluf Baltarsen Bech, om hvis hand af mig bekommet hafver, it aars kaast og 
Skollegang, hos Alexander Ecoman Sognedeign i Westermarie sogn 36 Sld., 2 aars skollegang og 
huuse værelse hos bemelte Alexander, hvert aar 18 Sld er 36 Sld., nog for de aatte sidste maaneder 
efter Advenant er penge 12 Sld., i bemelte 2 aar og 8 maaneder, hafver jeg self skaffet S: Olluf 
kaast, og der foruden baade da, og tilforn, ullen og linnen klæder, da hand skylde reyse till 
Academiet fik hand reyse penge 16 Sld., og laante hand penge hos min broder Terkel Povelsen i 
Kiøbenhavn som jeg betale penge 7 Sld., Jeg kiøbte 4 allen sort klæde till ham, hos Peder Rosman i 
Rønne till en kiol á 10 mrk er 10 Sld., foruden adtskillige andre klæder som hand da bekom, for 
Tehtimonio Scholahico er gifven 3 Sld., Alexander Eccoman som reyser med hammen til 
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Kiøbenhavn fik 10 Sld., foruden hans kaast som jeg skaffede hammen, imidlertid hand var i Nexøe, 
bekostningen med Sahl: Olluf Beks liigs begiengelse, i det allermindste 16 Sld., hvad anden 
bekostning og udlæg som skeed er, giøris ike fornøden udi skiftebrefvet at indføris, i hver well det 
kunde sig temmelig høyt beløbe, Datum Aacher sogn dend 30 December Aa 1701 Anders A:P:S: 
Povelsen,  
Jep Jørgensen i Nexøe kræfvede for 5 allen sort klæde, som Sahl: Olluf Bek før sin død kiøbte af 
ham og lod giøre dend sorte kiol af, ham i registeringen er anført á 11 mrk er 13 Sld. 3 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin Solarium og reysen er bevilget 2 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage med reysen i det bevilget 3 Sld.,  
Wurderingsmændene hver 1 mrk er 2 mrk., Stemplet papir till denne forretning 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager sig forskrefne Giels og Prætentioner till penge 165 Sld. 2 mrk. 8 
skl.,  
Efter Liqvidationen er Gielden høyere end midlerne 26 Sld. 1 mrk. 5½ skl.,  
Foruden dend kaast og de klæder som Stiffaderen Anders Povelsen ike begierer nogen erstatning 
for, men langt heller er biuder sig at betale, hvis nogen med billighed efter denne Sal: Karl kand 
hafve at fordre, og er saa ike noget ofverblefven till dend afdødes arfvinger at arfve eller skifte. 
Hvor ved saa dette skifte er kommen till endelighed, hvilket saa  at verre Passeret, des till 
widnisbyrd under vore hænder skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra.  
Stephen Schult.  Henrik Brugman. Anders A:P:S: Povelsen. 
Niels N:P: Povelsen. Mons Ibsen.egen hand.  
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Anno 1701. Den 6  December. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Jens Moensen, som boede og døde i it 
Udhuus liggende paa Udmarken ved Meelerne i Pedersker sogn. imellem denne Sal: Mands 
efterlefvende hustru Ingeborrig Povelsdaatter, for hende blef efter hendis begiering till 
laugwærge anordnet Olluf Jensen i bemelte Pedersker sogn. paa eene side, og paa anden side, denne 
Sahl: Mands half sødskende, som er 2 half brødre og 2 half søster, nemlig  
 
Dend eldste Hans Monsen tiener i Knudsker sogn, som er nu 20 aar gl. 
Dend anden halfbroder er Christen Mounsen nu 14 aar gl., tiener i Nyker sogn, som Svend 
Hansen i Aaker sogn er wærge for. 
Dend eldste søster Margrete Mounsdaatter nu 18 aar gl. 
Dend yngste er Maren Mounsdaatter, som Olluf Dideriksen i Aakirkebye er wærge for, og 
hafde disse arfvinger udsendt paa deris weigne her at verre tilstæde, Claus Svendsen boende i aaker 
sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, bemelte fuldmegtig Stephen Schult og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders Rasmusen og Hans 
Hansen. Ibdn.. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
 
Det huus som bemelte Sahl: Mand iboede og fradøde med hos liggende, en liden sædelyke, huuset 
er 8 Stolperum gl. huus med straaetag og Leer wegge med bemelte lyke, nu sat for 8 Sld., en gl. sort 
Hest for 6 mrk., en blak hielmet gl. Koe for 16 mrk., en gl. tønde for 4 skl., en gl. ballig for 2 skl., it 
gl. lidet skab foruden laas for 1 mrk.,  
Enken og de vedkommende, blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve, dette 
boe at verre till beste. Hvor till de svarede, ey videre at være end forskrefvet staar. Allermeste at 
denne Salige mands før værrende wærge Anders Svendsen som nu boer i Westermarie sogn, skal 
verre skyldig blefven af hans arfvepart, efter hans Fader og Moder 3 Sld., Hvor om berettis at hafve 
verret Procehs, og vindis heraf noget, kommer det samptlig arfvinger Til dehling. 
Summa Andrager dette boes forskrefne middel till penge 13 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Der imod blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der till giort udleeg 
som følger nemlig.  
Efter dend skifte forretning, ganget efter denne Sahl: Mands formand Peder Moensen Skaaning 
dend 15 January 1696. tilkommer dend Salige mands 2 sønner og en daatter, nemlig en broder 
arfvelaad 8 mrk. 9 3/5 skl., og søsteren 4 mrk., 4 4/5 skl., er tilsammen 5 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt 
af fornefne huus 2 Sld. 2 mrk. 4 skl. Af korn 3 mrk. 14 skl., en gl. sort Hest for 6 mrk., it gl. skab 
for 1 mrk., en gl. tønde for 4 skl., en gl. ballig for 2 skl.,  
Efter bemelte skiftebrefs forretning, tilkommer welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller paa Peder 
Kofods wegne, som er fordred Capitall og rente 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., som er bestaaende i fornefne 
huus og Lyke, og der endnu forblifver bestaaende ved samme indførsel for disse 5 Sld. 1 mrk. 12 
skl.,  
Skifteforwalterens Salario 1 mrk., skifteskrifveren for sin umage i alt 3 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 1 mrk. 8 skl., wurderings mændene hver 8 skl er 1 mrk., udlagt 
af dend blak hielmede Koe disse 6 mrk. 8 skl.,  
Olluf Jensen i Persker sogn fordred forstrekning till denne Sahl: Mands begrafvelse opdragende 11 
mrk. 8 skl., kand bekomme udleeg for 5 mrk. 10 skl., og udlagt af en blak hielmet Koe disse 5 mrk. 
10 skl., for resten er ej noget at udlegge. 
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Summa de anførte Prætentioner opdrager till 15 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvor till fornefne er udlagt for resten 5 mrk. 14 skl.,  
Gielden sig høyer bedrager end boes middel, er ey noget at udlegge, forskrefne saa at verre Passerit 
Testerer Stephen Schults.  Henrik Brugman.  Olluf O:J:S: Jensen. 
Claus C:S:S: Svendsen.  Anders Rasmusen.  Hans Hansen. 
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Anno 1701. Den 13  December. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Deeling efter Ærlig og Welagte nu Salige Mand Hindtze 
Hansen, som boede og døde paa dend 40de Jord eiendoms gaard beliggende  i Westermarie sogn,  
imellem denne Sal: Mands efterlefvende hustru Boel Jensdaatter, for hende efter Enkens 
begiering til laugwærge formaaet Sognepræsten hæderlig og Wellærde Herr Rasmus Jensen 
Borringholm. de paa eene side, og paa anden side, denne Sahl: Mands Samptlige børn, som er med 
første for ham afdøde hustru aufled som nu igien efter 2 Sønner og 4 Døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn er Hans Hindtze  nu paa 14dende aar gl. for hammen er til wærge anordnet hans 
Faders Søstermand Jens Ollufsen boende paa Kiæregaarden i Westermarie sogn. 
Dend anden og yngste  søn er Rasmus Hindtze nu paa 8tende aar gl., for hammen er til wærge 
anordnet hans faderbroder Jens Hansen  boende i Ringebye i Bemelte Westermarie sogn. 
Dend eldste daatter er Bohl Hindtzesdaatter i ægteskab med Hans Clausen boende i Myrebye 
i Westermarie sogn. Som for hende svager. 
Dend anden daatter er Giertrud Hindtzesdaatter nu paa 17de aar gl. for hende paatog sig at 
laugwærge Hans Jensen Bistrup boende i Westermarie sogn. 
Dend 3dei daatter er Inger Hindtzesdaatter paa 11te aar gl. for hende er til wærge anordnet 
hendes søstermand bemelte Hans Clausen. 
Dend yngste daatter er Megtel Hindtzesdaatter nu paa 4de aar gl. for hende er til wærge anordnet 
hendis Morbroder Henrik Hansen boende paa Fougde Agerne og Wæstergaards grund her i 
Westermarie sogn.  
Saa og hafver denne Salige Mand auflet med denne benefnte nu efterlefvende hustru, it lidet 
Pigebarn ved navn 
Anne Hindtzesdaatter under it aar gl., for hende er til wærge anordnet hendis Moderbroder Niels 
Jensen boende paa Risegaard i Aaker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen 
og Niels Ibsen. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun ugillet Hest er taxeret for 16 Sld., en brun snoppet og stiernet gilling for 6 Sld., en gl. brun 
stiernet gilling er sat for 3 Sld., en graae Hest gilling er sat for penge 14 Sld., it sort snopper og 
stiernet føll er gilled og er i 3die aar gl. er sat for 4 Sld., en røe skimlet Hoppe for 7 Sld., en brun 
skimlet Hoppe sat for 7 Sld., en røe skimlet og bliset Hoppe er sat for 6 Sld., en kolsort Hoppe for 6 
Sld. En blak bliset Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en ung sort Hoppe for 5 Sld., it røe bliset gillet Hest føll 
føed i dette indeværrende aar for 2 Sld., it røt gillet Hest føll af bemelte alder 1 Sld. 3 mrk., it sort 
brunt ugillet Hest føll af bemelte alder for 1 Sld. 2 mrk., it sort blaket Hors føll for 4 mrk.,  
Qveg. 
En røe spettet Koe for 6 Sld., en røe beltet Koe for 6 Sld., en røe røget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort 
Koe for 5 Sld., en gl. brun hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Koe for 5 Sld. 2 mrk., en brun 
skiøldet Koe for 6 Sld., en hvid Koe med 2 sorte øren for 5 Sld., en blak braaget Koe for 5 Sld., en 
blak hielmet Koe for 5 Sld., endnu en hvid Koe som er ældre end dend fornefne hvide Koe sat for 5 
Sld., en graae braaget stud for 9 Sld., en sort hielmet stud for 7 Sld. 2 mrk., en brun stud for 6 Sld. 2 
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mrk., en brun braaget stud for 6 Sld., forskrefne nest anførte fire stude, der paa findes Peder 
Rosman i Rønne hans Qvæg brænde till forsikring, for hvis hand denne Salige Mand forhen 
forstragt hafver, hvor om her efter videre formældes en brun skioldet og stiernet stud for 7 Sld., en 
brun braaget Tyr for 3 Sld. 2 mrk., en røe herred Qvie for 2 Sld., it sort røgget studnød for 1 Sld. 3 
mrk., it sort Qvienød for 1 Sld. 2 mrk.,  
Kalfve. Som er føed i indeværrende aar. 
En røe beltet Tyrkalf for 1 Sld. 1 mrk., en sort brun Qviekalf for 1 Sld. 1 mrk., en røe røgget 
Qviekalf for 1 Sld. 8 skl., 2 røe hielmede stude kalfve á 4 mrk er 2 Sld., en røe herrit Qviekalf for 1 
Sld., en brun braaget Qviekalf for 1 Sld., en brun hielmet Qviekalf for 3 mrk., en røe hielmet 
Tyrkalf for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 
18 gl. støker er sat for 3 mrk er 13 Sld. 2 mrk., 2 gimmerlam á 2 mrk er 1 Sld., en ung Wæhr for 2 
mrk.,   Giæs. 4 gl. Gies á 1 mrk er 1 Sld., en Gaasse for 1 mrk.,  
Svin. En graae beltet Soe for 1 Sld., en gl. graae beltet Soe for 3 mrk., en graae beltet galt for 4 
mrk., en hvid galt for 4 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., 2 graae beltet Grise á 2 mrk er 4 mrk., it graat 
Soesvin for 1 mrk. 8 skl., nog en hvid galt er sat for 3 mrk. 8 skl., en liden hvid Orne for 2 mrk., 3 
graae galt svin som staar paa stjenstøket er sat for 9 mrk er 6 Sld. 3 mrk.,:/ 
Boehafve. 
En beslagen kurfve wogn med Cabelseeler, hammell med stryg jern og stang tøm af Cabel, er sat 
for 12 Sld., en arbieds wogn foruden stier sat for 2 Sld., en gl. arbieds wogn foruden stier for 1 Sld., 
en sleede med slede gl. Car med jern vidier for 3 mrk., en skouf sleede med jern vidier og 3 jern 
støfver for 3 mrk., en ploug liggende ved wæster længde med behørrig jern for 2 Sld. 2 mrk., en 
ploug i Wandmøllen med behørig jern foruden ploug løbere for 2 Sld., en nye ploug foruden jern 
for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. wogn ree for 1 mrk., 2 gl. jernet hamle med gl. øeeler á 8 skl er 1 mrk., it par 
Høestier for 1 mrk., nog it par Høestier i wæster lade for 1 mrk., 2 gl. Høestier for 8 skl., it par gl. 
Høestier for 6 skl., it aar med bihl for 10 skl., en harre med 17 jern tinner udi for 1 mrk. 8 skl., en gl. 
trætinned harre for 12 skl., en ruhl med jern tapper og skogle for 2 mrk., en raae Koehuud er sat for 
5 mrk., en tekeaas som naar ofver 2 stolperum for 1 mrk. 4 skl., en huus stie for 2 mrk., en jern 
spade for 2 mrk., it langt fyrrebord blad liggende i gaarden for 1 mrk., en haand qvern med huus og 
jern seigt for 2 Sld., en straaebonds tønde i Møllen for 6 skl., en skille for 8 skl., en gl. kalke tønde 
for 4 skl., en sleedestok af eeg for 1 mrk. 8 skl., en opslinget eegestok for 2 mrk., it runt eegetræ for 
1 mrk., it eege spare træ for 1 mrk., it ege biælketræ for 2 mrk., it stort støke eegetræ ved Wand 
møllen for 2 mrk., it støke træ till en gl. slædestok for 8 skl., it støke krumet eegetræ for 8 skl., en 
slibesten foruden axsel er sat for 1 mrk. 8 skl., en hugge benk for 8 skl., 3 eege biælke træ som er gl. 
á 1 mrk er 3 mrk., 2 Eege planke stompe till Heste bølger á 4 skl er 8 skl., it møy bræ for 4 skl., en 
nye latte for4 skl., en laasfast egeørk i Østerhuus for 6 mrk.,  
Paa stue Loftet. 
It gl. ølkar for 1 mrk., en ølfiering for 12 skl., en lynneborger salt tønde for 6 skl., en skattefoed for 
3 skl., 60 nye og gl. tønde stofver for 10 skl., en brindevins otting for 8 skl., en nye finne span for 6 
skl., en bord kiste for 6 skl., endnu en bord kiste med it rum udi afdeelt for 8 skl., en gl. barnestol 
for 4 skl., 4 Hestetør med legen og foedtræ á 12 skl er 3 mrk., en græs seys med bom og ringe for 2 
mrk. 8 skl., 2 korn seys med bom og ringe á 2 mrk er 4 mrk., en gl. kiste uden laag og hengsler for 8 
skl., en stand tønde i steerhuuset for 1 mrk. 4 skl., it Ølkar paa 2 tønder rum for 6 mrk., en sybøtte 
for 4 skl., en gl. finne span for 4 skl., en nye otting for 8 skl., en eege wand span med græfve af træ 
udi for 6 skl., en stoer eege sibøtte for 6 skl., it drøftetrug for 4 skl., en stand tønde i lille forstuen 
for 1 mrk., en gl. stand tønde for 12 skl., en lin brøde for 1 mrk., en dito for 12 skl., en slibesten 
med jern axsel for 12 skl., en stoer stand tønde paa wæster tille for 1 mrk., it gl. ølkar for 1 mrk., en 
gl. tre fierings tønde for 6 skl., en gl. brendviins tønde for 12 skl., en god straaebonds tønde for 12 
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skl., en half tønde med Erter udi for 3 mrk., en liden saae med øren for 8 skl., en høy ørebøtte for 6 
skl., en brendeviins otting for 8 skl., en dito for 8 skl., en nye fiering for 8 skl., 2 sybøtter á 4 skl er 
8 skl., en garn haspe for 1 mrk., en gl. fiering for 6 skl., en øl leyel for 10 skl., en half tønde med en 
bon udi for 6 skl., endnu en fiering for 8 skl., en gl. kiste uden laag for 6 skl., en seys foruden bom 
for 1 mrk. 8 skl., en jern tyfve for 12 skl., en gl. hakelse knif for 8 skl., en Cabel Høe wefvel for 1 
mrk. 4 skl., en stoer punne bøtte med lin frøe udi for 1 mrk. 8 skl., it sold for 8 skl., noget hampe 
frøe for 12 skl.,  
I Krubhuus Cammeret,  
en Salter tønde for 1 mrk., liden ballig for 12 skl., 3 sy bøtter á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en øltønde for 
2 mrk., en bære kande for 6 skl., en træ tragter 8 skl., it deignetrug foruden stoel for 2 mrk., endnu 
en sybøtte for 6 skl., en half tønde for 12 skl., en fiering med en bon udi for 6 skl., en straaebonds 
tønde for 4 skl., 2 tønder Rugmeel á 11 mrk er 5 Sld. 2 mrk., endnu en oyying med en bon udi for 4 
skl., en sybøtte for 8 skl., en fiering for 4 skl., it sort eege madskab med en laasfast før og en dør 
foruden laas for 6 mrk., it mindre madskab med 2 dørrer og en laas for 7 mrk.,  
I Nørre Cammer. 
En 5 fierings øltønde for 1 mrk. 8 skl., 4 sybøtter á 4 skl er 1 mrk., en liden bære kande for 6 skl., en 
finne span for 6 skl., en gl. eege span for 4 skl., en eege kitte for 4 skl., en sinnerps Qvern for 1 
mrk., en fyrredeele for 8 skl.,  
Udi  en ørk i Østerhuuset findes efterskrefne. 
 8 skaalpund lin brue á 12 skl er 6 mrk., 6 skaalpund linbrue á 12 skl er 4 mrk. 8 skl., 7 skaalpund 
Hegtet hampe brue á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., 20 slaakpund skettet lin á 6 skl er 7 mrk. 8 skl., 8 
skaalpund skettet Lin á 6 skl er 3 mrk., 10 skaalpund brødet hampe á 4 skl er 2 mrk. 8 skl., 17 
skaalpund med brødet hamp á 4 skl er 4 mrk. 4 skl., Ringer 4 skl., 7 skaalpund brøer Lin á 6 skl er 2 
mrk. 10 skl., 11 skaalpund blaargarn á 6 skl er 4 mrk. 2 skl., 2 skaalpund ull garn som er en liden 
guhl harre og it nøgle 3 nøgle hvid it nøgle grøn it støke sort it nøgle røt, det tilsammen sat for 1 
mrk., 5 allen guhl wefved benkedynne under vor for 2 mrk. 8 skl., it gl. syed hiønde vor for 8 skl., it 
graae støke wadmel 3 qvarter lang er sat for 8 skl.,  
I dend Østerseng i samme huus ibdn. 
En ullen og linned rannet underdynne er sat for 4 mrk., en hvid ullen ofverdynne for 3 mrk. 8 skl., it 
blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en blaae rannet pude uden lin vor for 1 mrk., en sort rannet ullen 
hofvet dynne for 10 skl.,  
I dend Wester seng. 
En graae ullen underdynne for 2 mrk., en linnen og ullen sengedynne linnen paa eene og blaae 
ranned ullen paa anden side for 3 mrk., en linnen hofvet dynne er sat for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
I Wæsterhuuset i Øftre seng. 
En blaae ranned bolster ofver dynne for 4 Sld., en gl. hvid linnen underdynne for 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., I Wæster seng, en blaae ranned bolster ofverdynne for 3 Sld. 2 mrk., 
en linnen underdynne for 3 mrk. 8 skl., en blaae ranned bolster pude uden voe for 2 mrk., 2 half 
sliden blaargarns lagen á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., it nye wefved sengklæde for 4 mrk., nog it sort 
stirned og guhl bonnet sengklæde for 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., en flamsk agedynne 
med løet skind under for 2 mrk., it lidet nye wefvet hiønde med røt foeder under for 1 mrk., it syed 
hiønde med skind vor under for 1 mrk.,  
Sæden i Laderne, 
 I  Søndre lade, 2 stolperum fulde med Rug er sat for 12 tønder Rug, tønden sat for 8 mrk er 24 Sld.,  
Haufre i Søndre lade, 2 stolperum under bielkerne nest ved loen og 2 stolperum med Haufre till 
Leyderne i samme gulf, det tilsammen er sat for 36 tønder á 2 mrk er 18 Sld.,  
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I Westerlengen. 3 stolperum Biug till dend Westerste latte er sat for 16 tønder Biug, tønden er sat 
for 5 mrk er 20 Sld.,  
I Østerlade  2 stolperum Haufre, lidet under løsholden er sat for 6 tønder tønden 2 mrk., er 3 Sld., 
Paa loen it forlag med Erter utærsked sat for 2 tønder Erter á 10 mrk er 5 Sld., i Sønder lade i 
Østerende, it stolperum Høe sat for 2 Sld. 2 mrk., 4 stolperum Høe paa stenge i bemelte lade for 5 
Sld., it stolperum med Høe i wæster lenge for 2 Sld., 
 I Nørre lenge paa stenge 3 stolperum Høe er sat for 6 Sld., it hampe bruegarns haand klæde med 
hampe strik 5 allen langt for 2 mrk., it gal dryels haand klæde 2½ alen lang for 2 mrk. 8 skl., it nye 
pude strik for 1 mrk. 8 skl., en liden blaargarns lærits posse for 4 skl., en brue lærrits pose for 8 skl., 
16 nøgle blaa garn som weyer 6 skaalpund, findes i en linnen posse, á skaalpund á 10 skl er 3 mrk. 
12 skl., it nye hampe dynne vor, som er hofvet dynne vor for 12 skl., noget hvidt og noget røt ullet 
garn, vog 1½ skaalpund á 12 skl er 1 mrk. 2 skl., 3 skaalpund hvidt ullet garn á 10 skl er 1 mrk. 14 
skl., it skolpund røt garn for 1 mrk. 8 skl., 12 skaalpund blaat ulled vondet garn for 2 mrk.,  ½ 
skaalpund guhlt ullet garn for 8 skl., it nyt nye wefvet benkedynne, fem allen lang er sat hver allen 
for 3 mrk., er 3 Sld. 3 mrk., it blaar lærrets dobbelt ind vor for 4 mrk., it lidet sengested 4 kantet i 
Herberghuuset Wæsten till er sat for 1 Sld., en gl. bagstoel for 8 skl., en øl leiel for 8 skl., en laas 
fast fyrre kiste med lister af støt sat for 3 mrk., en gl. førre kiste med laas for 4 mrk., en laasfast 
førre kiste for 6 mrk., 1½ skaalpund hampe brue garn á 10 skl er 15 skl., en dreyels borddug 3 ¼ 
allen lang for 3 Sld., it tinfad for 3 mrk. 8 skl., it pude waar med strik for 2 mrk., it flamsk hiøndes 
waar for 6 mrk., nog en dreyels borddug 3 ¼ allen lang for 3 Sld., 5 allen hampe bruegarns som 
tilhør pigebørnen, som der skall till dem omgiøres. 5 allen gult benkedynne under vor á 8 skl er 2 
mrk. 8 skl., it tin Sarsriken for 8 skl., 8 skaalpund hegled liin á 12 skl er 6 mrk., 9 skaalpund kogt og 
raat blaargarn á 8 skl er 4 mrk. 8 skl., 7 skaalpund ullet wundet hvidt garn á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., 
10 skaalpund groft wundet bruegarn for 10 mrk., 12 skaalpund sort ullet warpet garn á 10 skl er 1 
mrk. 8 skl., 5 skaalpund hvidt ullet garn, som er opwunden á 10 skl er 3 mrk. 2 skl., 8 skaalpund 
sort og hvidt wundet ullet groft garn á 8 skl er 4 mrk., it gl. ubrugeligt Tinfad paa himmelsengen for 
1 mrk. 4 skl., en grøn himmel sengested for 3 Sld., it sengested med en side og en gaulf er sat for 1 
Sld., it fyrre bord med skuffe under i Herberghuuset for 1 Sld. It bruegarns lagen for 1 sld., it 
blaargarns lagen for 1 mrk. 12 skl., en raae Koehuud liggende i Kalketønden i Møllen er sat for 5 
mrk., en Wandmølle med jern huus og Qvern som ligger her ved gaarden er taxered for 18 Sld.,  
I Pige sengene. 
I dend seng norden till, en blaae ranned olmerdugs ofverdynne for 1 Sld, 1 mrk., en sort ranned gl. 
underdynne for 2 mrk., en sort rannet ullen hofvet dynne for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 
skl.,  I Søndre seng, en hvid ullen ofverdynne for 3 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk., it 
blaargarns lagen for 2 mrk., en linnen pude for 1 mrk., it gl. bord i forstuen med foed foruden skoffe 
for 2 mrk., it tver sauf for 2 Sld., 2 gryde jern kraage støket 4 mrk er 2 Sld., en jern træfoed for 1 
mrk. 8 skl., en tønde med bon udi i østerlade for 12 skl.,  
Jernwahre. 
En liden tengsel for 1 mrk., en stolpe naur for 1 mrk., en dømlinge naur for 8 skl.,  it lidet bufve 
sauf for 8 skl., en jern lysestage med 2 piber for 12 skl., en mæssing lysestage er sat for 5 mrk., en 
hampe hegle for 1 mrk. 8 skl., nog 4 skl., er 1 mrk. 12 skl., en gl. kiste med adskilligt smaae rustet 
jern ware udi, det tilsammen sat for 3 mrk., en stoer skibsbolt af jern med en ring udi er sat for 2 
mrk., it ploug skier for 8 skl., en drag lenke for 12 skl., en gl. liung rifve foruden skaft for 6 skl., en 
liden gl. bred axsel for 6 skl., en hunnelenke for 8 skl., en torn skier for 8 skl., 3 lyng rifver med 
skaft og ringe á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., it lidet tørf jern foruden skaft 6 skl.,  
Kaabber. 
En stoer dyb kaabber kedel, paa tre fiering stoer staaende paa loftet wæsten til i stuelængen vog 1 
lispund á 2 mrk skaalpund er 8 Sld., paa loftet wæsten till 3 lispund lin blaar á 4 mrk er 3 Sld., en 
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gl. lynneborger Saltetønde med blaar udi for 4 skl., en straae bondstønde som bemelte blaar ligger 
udi for 4 skl., 2 skepper slat nye maall á skeppen 3 mrk er 6 mrk., en tønde saltet kiød og en half 
tønde nesten fuld med salt sild nog en half tønde salt sild som Hans Graae i Gudhiem har lofvet at 
skall lefvere her till boet, og Sterfboet till ham har betalt, item findes her i boet 14 saltet Giæs, nog 
2 winmer med røgget Faar og Lamme kiød, nogfandtis efter skrefne kaabber, en gl. brendeviins 
pande med hat pibber og tønde pibber staaende i muur er sat for penge 8 Sld., en liden gl. brøgger 
kedel 3 fieringer stoer, staaende i muur er taxered for 4 Sld., en kaabber kedel paa en fiering stoer 
vog 9 skaalpund á 1 mrk 12 skl., er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., en span stoer gl. kaabber kedel er wægtig 
til penge 5 mrk., en gl. kitte kaabber kedel, er vægtig till penge 3 mrk., en liden mæssing kedel for 2 
mrk., en halftønde kaabber kedel vægtig till penge 5 Sld.,  
I Stuen. 
En gl. eege wraaeskab med en laas till er sat for 6 mrk., it askebord med dreyede stolper og aaben 
foed og skuffe under for 10 mrk.,  it askebord uden stuedøren med foed er satt for 3 mrk 8 skl., en 
bagstoel med en halm bon udi for 12 skl., en bagstoel med it bræsæde udi for 2 mrk., en nye wefvet 
benkedynne under winduen i stuen, er 6 allen lang for 8 mrk., en gl. wefvet benkedynne 3 allen lang 
for 3 mrk., en dito for 1 mrk. 4 skl., nog en dito for 1 mrk. 4 skl., en gl. wefvet benkedynne paa 
nørerbenk 5 allen lang er sat for 4 mrk., it flamsk  hiønde med skind vor under for 3 mrk., it 
spoelskadet sengklæde som er gl. sat for 1 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen for 4 mrk., en gl. dreyels 
borddug 4 allen lang for 4 mrk., en gl. dito for 1 mrk., en kraage borddug for 4 mrk., 2 flint pistoler 
med holster, er sat tilsammen for penge 2 Sld. 2 mrk., en gl. flinttebøsse for 4 mrk., nog it tinfad for 
2 mrk., it gl. tinfad for 1 mrk.,  
Sølf. 
4 sølfskee med fladeskafter, hver skee med H:H:S: navn og 1698. og hver ske sat for 3 Sld., er 12 
Sld., it sølfbeeger, ungefehr paa en half pot forgylt inden udi er sat for 10 Sld., it lidet sølf begger 
paa en pegel stoer er sat for 4 Sld., en sølfskee med it flagt skaft hvor paa er sat H:H:S: item H:M: 
1698. nu sat for 2 Sld. 1 mrk.,  
Hans Pedersen Skrædder paa hakeleds grunden i Wester sogn fornemmis her till boet, efter forhen 
ganget skiftebref efter Hindtze Hansens Salige hustru dend 25 February 1698 at verre skyldig 
penge 10 mrk., hvor for hand har pandtsat en Sølfskee mærket med I:P:S: Anno 1693. og berettis at 
hand siden denne Salige Mands død, hos berørte Salige Mands Enke, hafver bekommet sin benefnte 
Sølfskee imod 1. RixSld., penge, blifver da Hans Pedersen Skrædder nu her till boet skyldig 3 mrk., 
nog wurdered, en linnen under sengedynne som nu er i wæsterhuuset og laae i Enkens seng er sat 
for 2 Sld. 2 mrk.,  
Efter  det skiftebref ganget efter Hindtze Hansens Sahl: Hustru Margrete Hansdaatter 
Dateret dend 25 February 1698. befindes denne Sahl: Mands broder Jens Hansen boende i 
Ringebye at være skyldig blefven for afløsning paa dend 39 gaard udi Westermarie sogn 92 Sld., 
der paa er nu paa skiftet først till afkortning for it wærgemaal som Sahl: Hindtze Hansen befindes at 
hafve haft for Sal: Laurids Mounsens søn Jens Laursen af Wæstermarie sogn, som har verret 
berettiget, efter en oprettet Contract, Dateret dend 6 juny 1693. Saa og videre fornemmis afberørte 
skiftebref, udi dend 15 gaard i Rydsker sogn Capital 31 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Hvor af Sahl: Hindtze Hansen har opbaaret af Capitalen 8 Sld. 1 mrk. 2 skl., item rentten i 8te aar 
beriegnet naar en trediedeel wærge penge er fratagen, blifver i alt 16 Sld. 1 mrk. 2 skl., som Jens 
Hansen nu paa forskrefne sin Gield afkorttis, hvilket hand igien berørte Jens Laursen som nu 
befindes at være ved tyve aars alder, som formeldelst at efterlefve lovens tilhold, Jens Hansen er 
beordrit at være tilsiuns wærge for her efter med videre skall tilsvare og nu er afførtt widere efter 
indlefvered regenskab som nu blef vegaaed, afforviiste Jens Hansen at hafve betaldt til sin broder 
Sal: Hindtze Hansen, som tilsammen opdrog penge 19 Sld. 2 mrk., som og afkortis paa forskrefne 
rest, Jens Hansen forhen er skyldig blefven, naar forskrefne opbørsel Capital, rentte og sidste 
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Summa 19 Sld. 2 mrk., fra de fornefne 92 Sld., afdragis blifver saa Jens Hansen igien her til boet 
skyldig penge 56 Sld. 14 skl., og saa søger Jens Hansen eller hans myndling, hos Leven Gifversen 
som boer nu paa 15de  gaard i Rydsker sogn, Capital 23 Sld., og rentten till midfaste 1702: 4 mrk. 9 
skl., som Jens Andersen sammested nu paa hans wegne vedstoed. Iligemaade efter forberørte 
skiftebref bemedels Rasmus Morttensen i Nylaursker sogn at være skyldig blefven 17 Sld., hvor 
efter dend 18 November Aa. 1701. imellem Sahl: Hindtze Hansen og Rasmus Morttensen er giort 
regenskab og der efter befindes Rasmus Morttensen til dato nu her till Sterfboet skyldig blifver 
penge 16 Sld.,:/ 
Jens Ollufsen paa 3. gaard i Westermarie sogn, udi fornefne skiftebref findes anregned, at waaren 
skyldig blefven 11 Sld., hvilket hand Jens Ollufsen her paa Sterfboet af bemelte med sin fortegnelse 
at hafve till denne Salige Mand af aarrit og betalt. 
Niels Ibsen i Ringebye i Westermarie sogn findes og i fornefne skiftebref indført, da at være skyldig 
blefven 7 Sld., som siden ved regenskab dend 14 November 1701 er afreignet, at Niels Ibsen da er 
skyldig blefven penge 3 Sld., der paa afbeviste Niels Ibsen endnu at hafve till afkortning, adskillige 
stefnings penge, saa og leye for les engis tilsammen 4 mrk. 8 skl., blifver saa Niels Ibsen igien her 
till boet skyldig penge 7 mrk. 8 skl.,  
Peder Andersen i Nylaursker sogn findes og i fornefne skiftebref anført her till boet at være skyldig 
penge 3 Sld., Men nu afbeviiste at hafve betalt 2 mrk., blifver saa Peder Andersen skyldig, som 
hand nu vedstoed penge 10 mrk.,  
Olluf Svensen i Wæstermarie sogn som nu tien her i boet, angaf sig at være skyldig, paa noget 
tømmer, foruden det at hans tiennesteløn er betalt fra Sancte Michelsdag till dato, vedstoed Olluf 
Svendsen at være skyldig her till boet penge 2 Sld.,  
Mouns Frendesen i Nyelaursker sogn har betalt de 3 Sld., som hand i fornefne skiftebref stod 
antegnet for efter formælte skiftebrefs indhold er Mogens Rasmusen Møller nu boende i Aaker sogn 
her till boet skyldig 5 mrk., og hans broder Peder Rasmusen skyldig 4 mrk., men som de nu ike 
mødte forblifver det til fællets arfvingernis dehling.  
Hendtze Rasmusen i Nyelaursker sogn er endnu skyldig her till boet at de 6 mrk., hand i fornefne 
skiftebref findes anført for, Naar ham for en stud at føde en windter ofver, gotgiøris 4 mrk., blifver 
igien penge 2 mrk.,  
Rasmus Pedersen paa ulfveløken berettet arfvingerne ey noget af de i fornefne skiftebref anførte 7 
mrk., at være nu skyldig. 
Iligemaade skall og efter  arfvingernis beretning, Peder Isaksen i Wæstermarie sogn og Hans Graae 
i Gudhiem hafve betalt, hvis de i fornefne skiftebref findes indført for, ligesaa Peder Rasmusen i 
Westermarie sogn, saa vellsom og Karen Sahl: Hans Ollufsens i Wæstermarie sogn vill anke hos 
Henrik Lassen i Østermarie sogn er dette Sterfboe till beste at anføre paa Pedersens weigne og i 
forsikring stillet en røed Koe for penge 6 Sld.,  
Nog anføris strøe Rugen som r saaed i afvigte lied som er 3 tønder, hver tønde Rug er sat for 2 Sld 
er 6 Sld.,  
Hans Laursen paa 11 worned i Westermarie sogn er her til boet skyldig for laante penge som Sahl: 
Hindtze Hansen self till ham i bemelte Westermarie sogn penge 6 Sld., og omkostning 3 mrk. 12 
sklm har laandt af Olluf Pedersen i bemelte Westermarie sogn penge 6 Sld., og omkostning 3 mrk. 
12 skl., er tilsammen penge 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., En konning 5 Danske lovbog, forderfvet paa 
indbindingen, der for er sat for 2 Sld., og er nu samme lovbog at finde hos Laurids Skolemester i 
Rønne, af 2 smaae studnød, som sognepræsten Hr: Rasmussen har bekommet for denne Sahl: 
Mands Liig begiengelse, blifver Hr: Rasmus skyldig penge 6 mrk., nog er wurderet, en gl- sadel og 
it gl. graat klædis Schberach for 2 mrk. 8 skl., 2 smaae jern tyfve for 1 mrk. 8 skl., en liden 
fyrredeele for 12 skl., nog er wurderet som findes hos Henrik Hansen i Westermarie sogn 6pund 
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linnen hampebruegarn og 6 skaalpund graat ullen garn sat for 8 mrk., it syed hiønde med guhl 
underfoer for 2 mrk.,  
Niels Jensen boende paa 36 gaard i Aaker sogn befindes at hafve verred wærge for sin søster, denne 
Salige Mand efterlefvende hustru Boel Jensdaatter og tilkommer hinde efter hendis Salige Faders 
skiftebref Dateret dend 8 February 1678. og videre paafølgende Contract Dateret dend 5 Aprill 
1681 først imod sine sydskendes hiemgift udi dend berørte 36 gaard 33 Sld. 1 mrk. 5 skl., nog 
arfvet efter hindes fader i forberørte gaard 6 Sld. 1 mrk. 5 skl., nog arfve efter moderen udi fornefne 
gaard 11 Sld. 7 skl., er 50 Sld. 3 mrk. 1 skl., Item arfvet af løsøre efter Faderen 5 Sld. 10 skl., nog 
arfvet efter Moderen dend 13 april 1698 udi løsøre og tilligt af en brøgerkedel 4 Sld. 2 mrk., en røe 
hielmet Tyrkalf for 2 Sld., ir Faar for 4 mrk., en linnen underdynne for 5 mrk., en ullet hofvet dynne 
for 5 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., hos søsteren Bendte 1 mrk., it flamsk hiønde der udi 
17 skl., er forskrefvet løsøre 16 Sld. 3 mrk.,  Nog er blefven skyldig blefven og er til rest hos Niels 
Jensen af bemelte sin søsters egit forhverfvet løsøre Goeds for en flamsk agedynne 6 mrk., it 
dragsøms sengklæde 4 Sld., 4 nye sy bøtter 1 mrk. 8 skl., en nye finnespan 6 skl., en nye finne kitte 
4 skl., 2 ege punne bøtter 1 mrk., en ege laagebøtte for 6 skl., en nye eege kierne 1 mrk. 8 skl., en 
nye eege leyel 6 skl., en gl. mæssing kædel 3 mrk., en dragsøms benkedynne 4 allen lang 3 Sld., er 
til sammen 10 Sld. 2 mrk. 6 skl., rentte af forskrefne fædernis og Moderen jordepenge berignet, 
naar wærge penge er fratagen blifver 20 Sld., er saa Capital og Rentte tilsammen som Niels Jensen 
har haft under wærgemaall penge 97 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Herimod fremlagde Niels Jensen sin fortegnelse paa adtskilligt, som Hindtze Hansen og hans hustru 
af ham har bekommet, siden de kom i ægteskab tilsammen nemlig, en fyrrekiste med laas for 4 
mrk., en Koe for 5 Sld., it studnød for 10 mrk., en liden Tyr for 3 Sld., en stoer sort røgget stud for 8 
Sld., 2 Faar for 6 mrk., en span kaabber kedel for 7 mrk., en fierings kaabber kedel for 2 Sld., en 
tønde Biug for 14 mrk., 3 skepper Erter for 6 mrk., for hans søsters fæstens øll som Niels Jensen har 
bekostet i ringeste 24 Sld., for Brøllups bekostning i ringeste 30 Sld., for 8 Fæes hofder at føde en 
windter ofver, efter Hindze Hansens begiering i hans nød og fortragg 8 Sld., Summa hvis Niels 
Jensen efter sin fortegnelse  har bereigned, andrager 91 Sld. 3 mrk., der imod har Niels Jensen 
bekommet af Hindtze Hansen 2 fieringer Sild for 3 Sld., for it nød till brølluppet beriegned 3 Sld., 
blifver saa Niels Jensen paa forskrefne reigninger skyldig penge 11 Sld. 2 mrk. 10 skl., om 
forskrefne begge reigninger blef samptlige arfvingerne med deris wærger nu for Eenet. Om alt, sær 
angaaende fæstens øll og brøllups bekostning som før ermældt at Niels Jensen skal betale 9 Sld. 1 
mrk. 6 skl., meere, saa at Niels Jensen nu i alt skall betale til dette Sterfboes middel penge 21 Sld., 
og saa Niels Jensen naar hand det efter kommer at være fri for berørte sin søsters wærgemaal. 
Saa blef samptlig de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt om de viste meere till dette 
Sterfboets beste at angifve, der till de svarede ey videre at være, end angifvet er og forskrefvet staar 
undtagen forberørte 40de gaard i Wæstermarie sogn, som denne Sahl: Mand er till eyendom efter 
der om opretted brefve og Documenters mældning, som till Samfrendernis Taxt og deeling 
henviiste brefve som er, en tolf Samfrender Dom med formand Anders Kure, Daterit 1676 dend 13 
July it Kiøbebref udgifvet af Jens Hansen i Nylaursker sogn og hans sydskende Daterit dend 3 
February 1690. samme bemelte 2de brefve, Annammede dend yngste søns wærge Jens Hansen i 
Ringebye nu til sig, saa vel som og til sig annammed det skiftebref ganget, efter Sahl: Bohl  Peder 
Rasmusen i Wæstermarie sogn Daterit 3 Feb: 1677. nog annammet Jens Hansen till sig Anders 
Kure og hans 3de med følgeris og taxt, paa denne 40 gaard i Wæstermarie sogn. Daterit dend 8 
Marty 1677. item skiftebref ganget efter Sahlig Hans Pedersen paa 40 gaard i Wæstermarie sogn. 
Dend 28 Oktober 1673 Saa og til sig annammed det skiftebref ganget efter Hindtze Hansens Sal: 
hustru dend 25 February 1698. desligeste og annammed Jens Hansen til sig ded skiftebref ganget 
efter Laurids Mounsens Sahl: hustru paa 4de gaard i Wæstermarie sogn. Dend 8 January 1690. Jens 
Ollufsen i Westermarie sogn. til sig annammet, it skiftebref ganget efter Peder Willumsen Sahl: 
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hustru i Aacher sogn dend 25 january 1688. Item Peder Nielsens pandtebref paa 26 gaard i Wester 
marie sogn. Dateret dend 28 May 1678 som hand lofvet till de vedkommende at lefvere, lige saa 
lofvet og Jens Hansen, naar begieris forskrefne brefve at lade frem komme till efter retning, nog 
fandtis it spanskrør med en mæssing knap paa, som dend Sahl: Mand har bekommet at Lientenant 
Jens Madsen nu sat for 4 mrk.,  
Saa blef dette Sterfboes middel sammen riegnet og andrager ald forskrefne løsøre og 
tilstaaende Gield till penge 693 Sld. 6 skl.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder er efter skrefne som af wurderings mændene blef sat saaleedis, en 
sort klædis kioll med røt filt under foer for 2 Sld. 2 mrk., en nye lys graae wadmels kiol med graat 
wadmel under foer for 2 Sld., en graae gl. fifskaftes kiol med gl. sort wadmell under foer for 1 Sld., 
en fel bereed skin foer skiorte med lærret under og mæssing knapper udi for 6 mrk., it par Alluint 
skin bopser af wærskin for 3 mrk., en sort biørne skinds hufve med fløyels pull udi for 2 Sld., it par 
støker med 2 porrer og sporleer for 2 Sld., en bruegarns skiorte for 1 Sld., en hampe bruegarns 
skiorte for 1 Sld., Summa andrager forskrefne denne Sahl: Mands Ifareklæder till penge 13 Sld. 3 
mrk., her imod beholder Enken sine egne Ifareklæder, og deelis forskrefne Ifareklæder, imellem 
denne Sahl: Mands Samptlige børn 2 sønner og 5 døttre, er deraf en broderlaad 3 Sld. 3 5/9 skl., og 
en søsterlaad er 6 mrk. 1 7/9 skl.,  
For  dend eldste søns laad er udlagt it par stæfle med 2 Sporrer og Sporlæder for 2 Sld., en 
bruegarns skiorte for 4 mrk., it par allunit wærskinds bopser 3 mrk., till ofvers 2 mrk. 12 skl.,  
Dend yngste søn tilkommer 3 Sld. 3 skl., der for er udlagt en sort biørneskinds hufve med fløyels 
pul for 2 Sld., en hampe bruegarns skiorte for 1 Sld., hos sin broder 3 skl.,  
Dend eldste daatter Bohl  Hans Claus tilkommer 6 mrk. 1 skl., udlagt en feld bereed skind foer 
skiorte med lærrits under og Mæssing knapper udi for 6 mrk., hos broderen 1 skl.,  
Dend anden daatter Giertrud tilkommer 6 mrk. 1 skl., tillagt en nye graae leye wadmels kiol med 
graae wadmels under foer for 2 Sld., till ofvers 1 mrk. 15 skl.,  
Dend tredje daatter Inger tilkommer 6 mrk. 1 skl., tillagt en graae gl. fifskaftes kiol for 4 mrk., hos 
Giertruds lod 1 mrk. 15 skl., hos sin eldste broder 2 skl.,  
Dend 4de daatter Megtel tilkommer 6 mrk. 1 skl., udlagt dend halfve part af en sort klædis kiol for 
5 mrk., hos broderen Hans 1 mrk. 1 skl.,  
Dend yngste daatter Anna tilkommer 6 mrk. 1 skl., tillagt dend halfvepart af en sort klædis kiol for 
5 mrk., hos dend eldste broder 1 mrk.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne Gield og Prætentioner, hvor till er giort udleeg 
som her efter følger. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor, fordred efter sin fortegnelse 
som rester for Aa 1701 en tønde Rug ansat med paabud for 9 mrk. 5 skl., en tønde 1 skeppe 2 
fiering 1 otting ½ pot Biug ansat for 10 mrk. 3 ¼ skl., 1. tønde 6 skepper 2 fiering 1 oting 1½ pot 
Haure 7 mrk. 14½ skl.,  nog rester Jordebogs restants 5 Rd. 1 mrk. 1 skl., er 9 Rixd. 4 mrk. 7 5/4 
skl., giør penge 14 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt en tønde Rug for 2 Sld., 2 tønder Biug for 2 Sld. 2 
mrk., 3 tønder Haure for 1 Sld. 2 mrk., en linnen underdynne i wæster seng i wæsterhuuset for 3 
mrk. 8 skl., en linnen og ullen sengedynne blaae ranned paa eene side i wæster seng i Østerhuus er 
sat for 3 mrk., en graae ullen under dynne for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., it 
blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en røe spettet Koe for 6 Sld., er 14 Sld. 3 mrk. 8 skl., til ofvers 1 
mrk.,  
Stads Capitainen i Svaniche Morten Koefoed mødte her paa Sterfboet og beviiste at denne Sahl: 
Mand Hindtze Hansen har godsagt for Hindtze Rasmusen boende i Nylaursker sogn, reysende sig af 
forsikring udi dend 11 gaard i bemelte Nylaursker sogn, for Capital 50 Sld., og rentte beregnet til nu 
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dato 13 December 1701. 15 mrk., Hvor for Morten Kofod her af boet, Prætenderit fornøgelig 
erstatning, efter som denne Salige Mand sig forbundet hafver, at give Mortten Kofod fornøyelse, og 
holde ham skadesløs; Saa Mortten og her paa Sterfboet, berørte Hindtze Rasmusen som Gielden 
formennelig først samgaar, og formaatte hand af Mikel Jensen boende paa dend 65 gaard i Wester 
marie sogn. som og her var tilstæde, at hand denne Sahl: Mands Caution nu afløste og for Hindtze 
Rasmusen i fuld forsikring for sig og sine arfvinger sig nu forsatte, og lofvet Mikel Jensen nu her 
for sig, og sine arfvinger, en for alle for én, at holde Mortten Koefod og hans arfvinger foruden 
skade i allemaader, og self till Mortten Kofoed at betale forskrefne Capital 50 Sld., og Rentten 15 
mrk., som nu tillsammens reignis og er 53 Sld. 3 mrk., Mikel Jensen paa Hindtze Rasmusens weigne 
till Mortten Koefod skall betale tillige med sin forfalden rentte till nest kommende SCt: Michelsdag 
1702 uden nogen Exception i ringeste maader og paa det Mortten Kofoed skal være og blifve 
foruden skade, saa till ydermeere forløftning, indgik dend holderlige og wellærde mand Hr: Rasmus 
Jensen i Westermarie sogn, med Mortten Kofoed én Contcract og aftale saaleedis, at saafremt Mikel 
Jensen ike till benefnte tiid, giør Mortten Koefod Satisfaction, da lofved Hr: Rasmus Jensen till 
Mortten Kofod at giøres fuld fornøyelse saaleedis, at Mortten Kofod af demmen holdis skadisløs, 
hvilket at som forskrefvet staar er foreened, og nu indgaaet her paa Sterfboet, saa till widnisbyrd 
under skrifver vi samptlige vore hænder, Skiftesteden dend 13 December 1701. Hindtze 
H:R: Rasmusens eget skrefne navn, Mio M:I:kell Jensens eget skrefne navn. Rasmus 
Jensen. Denne Contract er jeg fornøyet med Morten Kofod.  
Rasmus Jensen Skomager boende i Aakirkebye, fordred arbiedsløn 1 mrk. 4 skl., udlagt en gl. 
wefvet benkedynne i stuen 3 allen lang for 1 mrk. 4 skl., :/ 
Peder Ollufsen i Rønne fordred arbiedsløn penge 1 Sld. 3 mrk., her for er udlagt, at affordre hos 
Peder Andersen i Nylaursker sogn, som hand her till boet er skyldig, deraf her til udlagt 7 mrk., :/ 
Alexander Jooman fordred jordleye udi 8 aar opdrager till 3 Sld. 12 skl., udlagt, en graae beltet galt 
for 4 mrk., en øltønde for 2 mrk., en flamsk agedynne med loet skind under for 2 mrk., en jern 
spade for 2 mrk., en græs seyes med bom og ringe for 2 mrk. 8 skl., it drøftetrug for 4 skl., er 3 Sld. 
12 skl., :/ 
Hans Nielsen Skomager i Westermarie sogn. fordred arbiedsløn penge 2 mrk. 4 skl., benegtes og er 
henviist till loug og ret. 
Mouns Frendesen boende i Nylaursker sogn, fordred én deel rentte som Sahl Hindtze Hansen paa 
sin broder Rasmus Hansens børn vegne, af deris tilfalden arf, bestaaende i Tophiemsgaarden i 
Nyelaursker sogn, som er Capital 24 Sld. 3 mrk., som berørte Tophiemsgaard endnu bestaar udi aar 
aarlig 2 mrk. 2 skl., beriegnet till dend 11 juny 1701 og som Mouns Frendesen har paataget sig 
wærgemaal for bemelte Rasmus Hansens børn, en søn og en daatter som skeede anno 1700 dend 10 
February. Saa sker her af boet udlæg for dend opbaarne rentte udi 8 aar som før ermælt aarligen 2 
mrk. 2 skl., er 4 Sld. 1 mrk., og saa Mouns Frendesen her efter berørte børn self till Capitalen og 
rentte at svare, her for er udlagt, hos Olluf Svendsen i Westermarie sogn. som hand  paa noget 
tømmer er skyldig blefven, og self wedstoed her paa Sterfboet penge 2 Sld., en røe hielmet Tyrkalf 
for 3 mrk., en raae Koe Huud er sat for 5 mrk., it langt fyrre bordblad liggende i gaarden er sat for 1 
mrk., bemelte Rasmus Hansens søn Hans Rasmusen, fordred tienesteløn som vedgikes penge 10 
mrk. 8 skl., her for er udlagt, it tversauf er sat for 2 Sld., en bagstoel med it bræ sæde udi er sat for 2 
mrk., en hundelænke for 8 skl., :/ 
Mouns Frendesen fordrede paa Salige Rasmus Hansens daatters Karnes vegne for it golt Faar som 
denne Sahl: Mand har bekommet 3 mrk., da for it gl. blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., 
udlagt her for en brun hielmet Qviekalf for 3 mrk., en liden gl. benkedynne 3 allen lang er sat for 1 
mrk. 4 skl., en otting med en bon udi for 4 skl., :/ 
Peder Rasmusen i Rønne fordred efter sin fortegnelse forstrekning till denne Salige Mands Aufliugt 
fortsattelse, saa og till denne Salige Mands begrafvelse, som tilsammen opdrager till penge 52 Sld. 
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2 mrk. 12 skl., hvor for i forsikring er stillet forskrefne 4er smaae stude, endnu oppebaaret vare for 2 
Sld., blifver saa Summen 54 Sld. 2 mrk. 12 skl., nog oppebaaret vare for 6 mrk. 12 skl., er 56 Sld. 1 
mrk. 8 skl., her fra afgaar for 8 allen sort sarts som igien tilbage lefveris 10 Sld., blifver saa 
fordringen 46 Sld. 1 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en graae braaget stud for 9 Sld., en sort hielmet 
stud for 7 Sld. 2 mrk., en brun stud for 6 Sld. 2 mrk., en brun braaget stud for 6 Sld., hvor paa findes 
hans brænde her for mærket, en brun skioldet Koe for 6 Sld., en blak braaget Koe for 5 Sld., en 
tønde Rug for 2 Sld., 2 tønder Biug for 2 Sld. 2 mrk., 3 tønder Haure á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it 
skaalpund røt garn i fornefne hampe dynne vaar er sat for 1 mrk. 8 skl., er 46 Sld. 1 mrk. 8 skl., Clar  
Carll Ollufsen i Rønne fordred som denne Salige Mand hafver bekommet laante penge 12 Sld., og 
vare for 6 mrk. 4 skl., er tilsammen penge 13 Sld. 2 mrk. 4 skl., her for er udlagt en brun skioldet og 
stiernet stud er sat for 7 Sld., en røe beltet Koe for 5 Sld., nogend: er 6 Sld., én tønde Haufre for 2 
mrk., en liden blaargarns nye lerris posse for 4 skilling er 13 Sld. 2 mrk. 4 skl., :/ 
Anders Jacobsen Skomager i Clemmedsker sogn fordred arbiedsløn penge 3 mrk., udlagt af hvis 
Peder Andersen i Nylaursker sogn her till boet er skyldig blefven deraf her for at hafvis 3 mrk., :/ 
Lars Rasmusen i Arnager fordred for en kurf Fisk 1 mrk. 4 skl., og for jern 9 skl., er 1 mrk. 13 skl., 
udlagt en fem fierings øll tønde for 1 mrk. 8 skl., en finne span er sat for 6 skl., till ofvers 1 skl., :/ 
Hans Pedersen i Arnager fordred  som vedgikes Høsteløn 5 mrk., udlagt 2 Korn seyser med bom og 
ringe for 4 mrk., en saltere tønde i Krubhuus Cammeret er sat for 1 mrk., :/ 
Hermand Bohn Henningsen boende i Rønne fordred efter sin seddel penge 2 Sld. 10 skl., her for er 
udlagt 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., till ofvers 6 skl., :/ 
Jørgen Jensen Smid boende i Rønne fordred for liig beslaget 2 Sld. Og efter forgiorde regenskab 1 
mrk. 2 skl., er 9 mrk. 2 skl., nog for beslag till it skrin 2 mrk., blifver saa Summen penge 2 Sld. 3 
mrk. 2 skl., her for er udlagt it sort Qvienød er sat for 6 mrk., en raae Koe huud liggende i 
Kalktønden i Møllen er sat for 5 mrk., ved Lars Rasmusens udleg 1 skl., hos Enken 1 skl., :/ 
Anna Jens Jensens i Nyker sogn fordred for Spindeløn penge 4 mrk. 12 skl., og for it par skoe 3 
mrk. 8 skl., er 2 Sld. 4 skl., udlagt en sort brun Qvie kalf for 5 mrk., 3 sybøtter for 1 mrk. 8 skl., en 
seys foruden bom for 1 mrk. 4 skl., en gl. ege span for 4 skl., :/ 
Berrild Rasmusen i Arnager fordred tillige med sin søn, og en anden persohn ibdn. For 2 kurfve fisk 
2 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en stor stand tønde paa wæster tille for 1 mrk., it gl. ølkar for 1 mrk., 
en 3 fierings tønde for 6 skl., hos Enken af en ege kitte 2 skl., :/ 
Barbra Sahl: Christopher Hansens i Rønne fordred efter sin seddel penge 1 mrk. 8 skl., udlagt it 
nyt pude strik er sat for 1 mrk. 8 skl., :/ 
Jens Pedersen boende i Rønne fordred arbiedsløn paa liig kisten 3 mrk. 8 skl., nog betalning for 6 
trang lang halm 7 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 3 mrk., ellers fordred for en kiste som hand endnu hos sig 
hafver 3 mrk., og imod denne betalning skall Jens Persen lefvere for berørte kiste, til daatteren 
Giertrud Henningsdaatter, naar begries, og er for de 14 mrk., udlagt it fyrre bord med skuffe under 
i Herberghuuset for 4 mrk., it bruegarns lagen for 4 mrk., en liden trengsel for 1 mrk., en lynneborg 
salt tønde for 6 skl., 60 tønde stafve for 10 skl., 3 gl. bielketræ for 3 mrk., it gl. ølkar paa loftet for 1 
mrk., :/ 
Tobias Castensen i Rønne fordred for 4 lægter penge 1 mrk., udlagt en stolpe naur for 1 mrk. 8 skl.,  
Gierdt Jacobsen Won Kempen Farfver boende i Rønne fordred efter sin Speciale forklaring, og 
forhen giorde regenskab og afreigning som nu rester penge 24 Sld. 1 mrk. 9 skl., her for er giort 
anwisning og udlagt af hvis Jens Hansen i Ringebye i Wæstermarie sogn her till boet er skyldig, og 
self har vedstaaet, som før er mældt at betalis penge 24 Sld. 1 mrk. 9 skl., :/ 
Herreds Fougden Daniel Bard fordred for 4 les torn, bekommet Anno 1695 og anno 1696. 3 les 
torn, item anno 97. bekommet 2 les torn, og skal alt verre slaanetorn, anført hver les for 1 mrk. 8 
skl., item fordred for Aa 1697. 88 og 99 og 1700. aarlig en skeppe Biug ansat skeppen for 2 mrk., er 
tilsammen 5 Sld., 1 mrk. 8 skl., for de 5 Sld. 1 mrk. 8 skl., som samptlig arfvingerne siden ved 
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afbewisning vedgik, er Daniel Bark udlagt, en røe herrit Qvie for 2 Sld., en hvid galt for 1 Sld., en 
tønde Rug for 2 Sld., it blaargarns lagen i Øster seng i østerhuuset for 1 mrk. 8 skl., nog for 1701 
fordred 1. skeppe Biug som her efter anføris:/ 
Margrete Andersdaatter værende till Henrik Hansens fordrede for Høste arbiedspenge 3 mrk. 8 skl., 
her for udlagt it eege bielketræ for 2 mrk., it stoke til sledestok gl. for 8 skl., it støke krumet eegetræ 
for 8 skl., en skille i møllen for 8 skl., :/ 
Befindes at denne Salige Mand Hindtze Hansen er tilordnede at wærge for dend Salige mand Peder 
Willumsens søn Willum Pedersen som nu er paa 21 aar gl. og befindis ham at tilkomme først at 
mælde efter det skiftebref ganget efter sin Sahl: Moder dend 25 January Aa 1688. og paafølgende 
foreening, som i ded skiftebref er Passerit efter hans Sahl: Fader Peder Willumsen, som boede og 
døde i Aakirkebye og holden dend 25 April 1695. nemlig udi dend 26 gaard i Westermarie sogn, 
efter udgifne pandtebref af Peder Nielsen, som nu berørte 26 gaard beboer, dateret dend 28 may Aar 
1678 og der for bemelte 26 gaard af Peder Nielsen er til underpandt stillet for Capital 302 Sld. 2 
skl., end anføris, af bemelte Capital rentte eller leyen angaaende, som efter Contract dend 20 juny 
1687. har verred aarlig 6 Sld., Hvilken leye bemelte Peder Nielsen har betalt till S: Peder 
Willumsen, som hafde sin søn hos sig till opforstring, till at skiftet efter ham er holdt som før ermælt 
at reigne med leyen till pandtebrefvets dato 28 may 1698. og for Anno 1695. 1697 og 1698 og 1699 
svaris her af boet for hver aar 6 Sld., efter som Hindtze Hansen for de 2 første aar paa skiftet efter 
Sahl: Hans Larsen i Aaker sogn, saa og paa skiftet efter Sahl: Svend Larsen i Boelsker sogn der for 
med videre hafver bekommed erstatning, som her efter formældes og videre forklaris, saa anføris da 
forberørte 5 aar 95. 96. 97. 98. og 1699. hammen Willum Pedersen at tilkomme 30 Sld., item efter 
en anden Contract, som er oprettet inden Wester Herrits ting dend 16 juny 1701. imellem denne 
Sahl: Mand Hindtze Hansen og Peder Nielsen Rytter, hvor om af erhverfvet tings vinde af for 
skrefne dato formennes Peder Nielsen formeedelst Capitalens eskning hos Peder Nielsen hand har 
lofved till Hindtze Hansen paa myndlingen Willum Persens weigne at betale af Capitaten fuld rentte 
aarlig 15 Sld., som er at beriegne for 1700. der paa Peder Nielsen afbeviiste at hafve till Hindtze 
Hansen betalt 13 Sld., end og beriegnis rentten efter formælte tings vidnis anledning till 28 may 
1702. 15 Sld., er tilsammen 60 Sld., der af først frstagis, en trediedeel wærgepenge, som er 20 Sld., 
blifver saa igien 40 Sld., der af rester som Peder Nielsen svarer og till bemelte Willum Pedersen 
betaler 17 Sld., rester saa af forskrefne 7 aars rentte af dend 26 gaard Peder Nielsen paa boer i 
Wæstermarie sogn, som Willum Pedersen her af boet tilkommer 23 Sld.:/ 
Her ved anmældes, at Willum Pedersen efter hans Sahl: Moders og Faders skiftebrefve aldeelis 
tilkommer for berørte Capttall og Pandtepenge 302 Sld. 2 skl., og der for ham bemelte rentte er til 
regnet : videre tilkom Willum Pedersen efter sin Sahl: fader paa skiftet dend 25 aprill 1695 penge 
35 Sld. 5 skl. 9 d., Hvor for till ham er udlagt 2 enge i Østergiærdet hver it les engis, beliggende i 
Aakirkebye wang á læs engis sat for 5 Sld. 2 mrk., er 11 Sld., en Ager i Østergiærdet sammesteds 
som er Haufre jord 3½ tønde land, som pløgis i Sønder og Nør op ved krage eng, hvert tønde land 
sat for 6 Sld., er 21 Sld., hos Manderup Jensen Windter paa stoer Skallegaard i Aaker sogn, som er 
skyldig till boet 8 Sld., der af en fierde part som er 2 Sld., udi en hafre ager som ligger nordvest for 
styris boer i Østergieret bereignet for it tønde land og er wurdered for 5 Sld. 2 mrk., der udi 1 Sld. 5 
skl. 9 d., af disse forskrefne 35 Sld. 5 skl. 9 d., befindes Willum Pedersen for sin undervisning og 
kost udi skolegang, hafver bekostet berørte 2 smaae enge for 11 Sld., af det andet udleeg hafver ej 
været nogen tentte at bekomme formedelst jordens ringhed  skyld, sær og for de der af aarlige 
Prætenderende Contributioner; Her foruden hafver Willum Pedersen dend samme Hest med sadel 
og bidzel, som ham paa sin Sahl: Faders skifte er blefven bevilget; Item tilkommer ham Willum 
Pedersen af sin Sahl: faders ifareklæder i alt penge 4 Sld. 1 mrk. 12 skl., der paa har Willum 
Pedersen bekommet dend i hans Sahl: Faders skiftebref anmelte Sortte fifskaftes kioll taxeret for 5 
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mrk., som hand imidlertid, hand som før ermælt gik i skole hafde at iføre sig, resten som her er 3 
Sld. 12 skl., skall her af boet udleggis, er saa tilsammen som c her af boet tilkommer 26 Sld. 12 skl.,  
Og som Willum Pedersen nu er paa 21 aar gl., og self kand annammer sit løsøre eller rentte, saa 
efter lovens anleedning, her ved beordris Lars Hansen i Lyngggaarden i Aaker sogn, som er Willum 
Peders moderfader, at være hans tilsiuns wærge, og er for Summen udlagt, efter skrefne, Hennik 
Lassen i Østemarie sogn er skyldig som før ermelt, till Willum Pedersen at betale og en røe Koe till 
underpandt for 6 Sld., en brun ugillet Hest for 16 Sld., en tønde Erter paa loen sat for  2 Sld. 2 mrk. 
It nye wefved sengeklæde i wæster seng i wæsterhuuset for 4 mrk., en hampe hegle for 1 mrk. 12 
skl., en jern lysestage med 2 piber for 12 skl., en fiering i Krubhuuset for 4 skl., er 26 Sld. 12 skl., :/ 
Jens Hansen i Ringebye i wæstermarie sogn fordred for en fiering øll penge 3 mrk., for en pot 
brendeviin 1 mrk., er 4 mrk., udlagt en røed hielmet studkalf er sat for 4 mrk., :/  
Befindes denne Salige mand Hindtze Hansen er tilordnet at wærge for Sahl: Anders Kure i Ellebye i 
Wæstermarie sogn, hans yngste daatter Marne, og som Sahl: Hindtze Hansen indtet af hindes arfve  
Part som hende tilfaldt paa skiftet efter bemelte hendis fader dend 18 Marty 1700. har til sig 
annammed, men er bestaaende hos Moderen og nu Stiffaderen Anders Jensen, som er efter 
skiftebrefves videre formælding 15 mrk. 8 skl., Saa er veddenne Salige Mands Dødelige afgang, nu 
her paa skiftet igien bemelte Myndling tilordnet, myndlingens søster daatter mand Hans Hansen 
dend yngre, boende hos sin fader i Skarreskov i Clemmedsker sogn at wærge, som her om 
anbefallis, sig at rette efter loven,:/ 
 Hans Laursen boende paa dend 11. wornede i Wæstermarie sogn fordrede her i Sterfboet, for 
adtskillige tienesteløn opdragende i penge 13 Sld. 3 mrk., foruden det en foerskiorte en blaargarns 
skiorte og en hals klud; dette Enken og arfvingernis wærger aldeelis benegtet, og ey vilde her 
forstæde udleeg, helst eftersom horhen den 4 November 1701. er giort regenskab og afreigning, 
imellem Salig Hindtze Hansen og Berørte Hans Laursen, efter derom en oprettet skrifvelse, som er 
Passeret, udi dend Hæderlige og wellærde Mand Hr: Rasmus Jensens og Peder Isaksen af 
Wæstermarie sogns nærværelse, som nu blef læst pg paaskrefven saa lydende, Anno 1701 dend 4de 
November, eer vi underskrefne Hindtze Hansen af Ellebye, og Hans Laursen boende paa dend 11 
waarnedegaard i Westermarie sogn, nemligen og velforligte baade de om Hans Laursens jordegods 
og rentte, som Hans Laursen hafde bestaaende i Rydsker sogn, som Hindtze Hansen for Hans 
Laursen var wærge for, da hafver Hans Laursen bekommet og opbaaret af sin wærge Hindtze 
Hansen sin Moderne arf, efter  sin Sahl: Moder, som efter en contract af dato dend 6 juny Anno 
1693. om formælder, saa og om de aar som Hans Laursen meener at ville kræfve Hindtze Hansen at 
fordre eller kræve Hindtze Hansen for nogen løn, i nogen maader og det, som Hans Laursen har 
bekommet og laant af Hindtze Hansen hafver Hindtze Hansen efterlat, og det skall Hans Laursen 
beholde upaaanket, og her fore være krafvisløs, i alle maader. Saa Hans Laursen her med for alting 
fuld komme ligen Qviterer, og vill gifve Hindtze Hansen inden Wæster Herredting, afkald og 
Qvitering till først kommende ting dag; dette bekræfter vi underskrefne Hindtze Hansen og Hans 
Laursen, med begge voris egne navne og hænder, og wenligen ombedet viris Sognepræst, Hr: 
Rasmus Jensen og Peder Isaksen af Westermarie sogn, som vare her udi ofverværende at de med os 
till witterlighed ville underskrifve. Actum Westermarie sogn udi dend 11 Waarnedegaard. 
Ut Supra. Hindtze Hansen till witterlighed efter begiering Testerer vi underskrefne 
Rasmus Jensen B:tt.   er P:I:S: Isaksen. Hans eget skrefne navn. 
 
Og som Olluf Pedersen af Westermarie sogn som her efter mældis, hafver udlaant 6 Sld., som hand 
fordre med 3 mrk. 12 skl., omkostning hvilke 6 Sld., Hans Larsen har bekommet, og Hindtze 
Hansen har god sagt for, Saa er Hans Laursen forhen her till boes middel for Gielden anført, og 
Olluf Pedersen i betalning udlagt, og for des aarsage skyld denne fornefne Hans Laursens fordring, 
henvist till loug og ret, og berettede Enken og arfvingerne, som og ej heller befindis at Hans 
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Laursen forskrefne Prætentioner paa forberørte skifte efter denne Sahl: Mands første hustru hafver 
anmældet, til med skal og efter nu arfvingernis angifvende, denne Sahl: Mand kort før sin død ved 
retten hafver ladet indstefne Hans Laursen, angaaende de fornefne 6 Sld., som parterne videre ved 
loug og rettis gemæs kand forclare; 
Henrik Hansen i Wæstermarie sogn fordred som rester paa adgangen til denne ommelte 40 gaard i 
Wæstermarie sogn, for en allen Sart røe farfver 4 mrk., og en allen lærrit 4 mrk., som arfvingerne 
vedgik og beregnet for 2 Sld., efter løfte, der for udlagt it pudevor med strik for 2 mrk., it lispund 
lin blaar for 4 mrk., en stoer skibs bolt af jern med en ring for 2 mrk., :/ 
Herrits Capitainen Hans Jensen Bistrup fordred leye af 8 skepper land Haufre jord i 10 aar, aarlig 
med en enge reen beriegned 2 mrk., som vegikes penge tilsammens 5 Sld., udlagt 2 flint pistoler 
med holster, er taxeret for 2 Sld. 2 mrk.,  5 tønder Aure á 2 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., :/ 
Sogne præsten Hr: Rasmus Jensen fordred for Anno 1701 tiende, en tønde Biug 5 mrk., en tønde 
tiende Haufre for 2 mrk., nog rester 2 tønder Haufre forhen er 4 mrk., er 2 Sld. 3 mrk., her for er 
udlagt en tønde Biug for 5 mrk., 3 tønder skaufre for 6 mrk., :/ 
Kirken tilkommer som rester for 1700 tiende som wærgen Arist Ibsen fordrer for en tønde Haufre 2 
mrk. 8 skl., for en skeppe Biug 1 mrk. 8 skl., nog rester 1 mrk., for wurdering efter bemelte Hindtze 
Hansens Salige Hustru nog kirke tiende for 1701. en tønde og en skeppe Haufre og Biug tilsammen 
nemlig en tønde Haure og en skeppe Biug, ansat efter forige her udi giorde sætning for 3 mrk., er 
saa Arist Ibsens fordring i alt 2 Sld., der for udlagt 2 tønder Haufre for 4 mrk., ½ tønde Biug for 2 
mrk. 8 skl., I dend nører pige seng it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., :/ 
Boehl Larsdaatter fordred arbiedsløn saa vel som for opvartning, imedens denne Salige mand laae 
siug og blef begrefven 4 mrk., her for er udlagt it lispund liin blaar paa loftet er sat for 4 mrk., :/  
Peder Mounsen Smid boende i Rønne fordred arbiedsløn 2 mrk. 4 skl., udlagt 3 lyng rifver med 
skaft og ring á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., :/ 
Hans Ibsen i Wæstermarie sogn fordred som vedgikes penge 1 mrk. 10 skl., udlagt en tønde med en 
bon udi Østerlade for 12 skl., en bagstoel med halm bon udi for 12 skl., en lynne borger salt tønde 
for 4 skl., til ofvers 2 skl., :/ 
Olluf Pedersen i Wæstermarie sogn fordred arbiedsløn som vedgikes penge 2 mrk. 4 skl., nog 
fordred Olluf Pedersen laante penge 6 Sld., og omkostning 3 mrk. 12 skl., for de 2 mrk. 4 skl., 
arbiedsløn er udlagt, it bord i forstuen med foed foruden skoffe for 2 mrk., en straae bonds tønde 
som blaarne er udi for 4 skl., :/ for bemelte fordring og laante penge 6 Sld., og omkostning 3 mrk. 
12 skl., som er penge 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., her om berettet Olluf Pedersen, at skal verre gangen 
Dom, inden Wæster Herrids ting, og skal reyse sig af berørte 6 Sld., som er laante penge, som Hans 
Larsen paa 11 waarnede i Wæstermarie sogn skal hafve bekommed, og Hindtze Hansen har godsagt 
fore, her for er udlagt efter forhen indførte meening at hafve betalning som Hans Laursen paa 11de 

waaned i Wæstermarie sogn, her till boet er skyldig blefven tillige med omkostning som hand her 
ved skall hafve foraarsaget penge 6 Sld. 3 mrk. 12 skl.,:/ 
Efter  it skiftebref ganget efter denne Salige Mands første hustru Margrete Hansdaatter, dateret 
dend 25 February Aar 1698. befindes Sahl: Hindtze Hansen at wærge for Hindtze Gudbersen nu 
udenlands, og dend der efter udi giorde afreigning, tilkommer Hindtze Gudbersen her af boet, som 
og efter dend der udi giørende forklaring bestaar foruden rentte efter des videre indhold penge 15 
Sld. 9 skl., her for er udlagt en beslagen kurfve eller karm wogn med cabelseeler, hammel med 
stryg jern og stang tøm af cabel er sat for 12 Sld., it sort blaket Horsføll for 1 Sld., 8 skaalpund sort 
og hvidt ullet wundet groft garn á 8 skl er 4 mrk., 7 skaalpund ullet hvidt wundet garn á 8 skl er 3 
mrk. 8 skl., it gl. ubrugelig tinfad for 1 mrk. 4 skl., er 15 Sld. 12 skl., til ofvers penge 3 skl.,  
Saa er nu ved denne Sal: Mands dødelige afgang, till wærge anordnet Hindtze Gudbersens søster 
mand Anders Jensen boende i Ellebye i Wæstermarie sogn, og her ved anbefallis med dette 
wærgemaall at rette sig efter loven; Bemelte Anders Jensen i Wæstermarie sogn, fordred for en 
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tønde Biug, som blef laant til denne Salige Mands begrafvelse, ansat efter forhen indførtte priis for 
5 mrk., nog for leye af 3 tønder land Haufrejord á 1 mrk er 7 mrk., som er Aa 1701. item i samme 
aar haft 2 tønder land Biugjord under beuk der for 10 mrk., nog for en eng Anno 1700 og 1701. 3 
mrk., nog for 2 tønder land Haufre jord for 1700. leye 2 mrk., er tilsammen 6 Sld. 3 mrk., der paa er 
til afkortning for en karls mejning anno 1700. 10 skl., og for en karls stæfsning 8 skl., for en dag at 
age ind 1 mrk., nog for meyning 1701. i 2 dage 1 mrk. 4 skl., for heste og wogn en dag 1 mrk., og 
til Lars Skolemester betalt 1 mrk., for en sleedestok 1 mrk., nog for reyser og umage 3 mrk., er 9 
mrk. 6 skl., blifver saa Sterfboet skyldig penge 4 Sld. 1 mrk. 10 skl., her for er udlagt en tønde Erter 
som nu ligger utærsket paa loen for 10 mrk., 20 skaalpund skettet liin á 6 skl er 7 mrk. 8 skl., ved 
forige udlæg 2 skl., :/ 
Jens Madsen Lientenant i Wæster Herrit fordred for it spanskrør 5 mrk., og laante penge 1 mrk er 6 
mrk., her for er udlagt en laasfast førrekiste i Herberghuuset for 6 mrk., :/ 
Karne Nielsdaatter tienestepige fordred tienesteløn fra neste Sancte Mikelsdag till dato penge 7 
mrk., udlagt en gl. brun stiernet gilling er sat for 3 Sld., tol ofvers 5 mrk., som Enken lifvet at 
betale, og Hesten der imod beholde; 
Willum Pedersen tienestedreng fordred tienesteløn 7 mrk., her for er udlagt hos Karen Nielsdaatters 
udlæg af en gl. brun stiernet gilling 5 mrk., en ruhl med jern tappe og skogle for 2 mrk., som Enken 
lofved at betale og udlæget der imod at beholde; 
Herrits fougden og Degnen tilkommer for 1701, hver en skeppe Biug ansettis for penge 2 mrk., her 
for er giort indførsel i Biuget for 2 mrk., :/ 
Efter det skiftebref ganget efter Hindtze Hansens salige hustru Margrete Hansdaatter Dateret dend 
25 February aar 1698. befindes denne Salige Mand og Qvindes børn som er 2 sønner og 4 døttre, 
til arf af løsøre arf tilsammen 201 Sld. 12½ skl., som hiid indtill hafver bestaaed foruden rentte, 
hvor af  
Dend eldste søn Hans Hindtze, som hans fader søstermand Jens Ollufsen i Wæstermarie sogn, nu 
er tilordnet at wærge for, hans arfvepart anførris som er 50 Sld. 1 mrk. 3 skl., nog arfvet af sin Sahl: 
Moders Ifareklæder penge 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., her paa bekom wærgen Jens Ollufsen af samme 
Ifareklæder, som nu af wurderings mændene blef igien wurderit og var i behold, en sort grøn klædis 
kiol er sat for 5 mrk., item it grønt Raskis skiørt 3 mrk., it grønt florets snørlif for 2 mrk., rester 4 
mrk. 14 skl., er saa tilsammen hvor for her af boet skeer udleeg 51 Sld. 2 mrk. 1 skl., her for er 
udlagt, en graae Hest gilling er sat for 14 Sld.,dend eldste hvide Koe er sat for 5 Sld., en graae beltet 
Soe for 1 Sld., hos Rasmus Mortensen i Nylaursker sogn, som hand efter regenskab har vedgaaet 
her till boet at være skyldig penge 16 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn foruden 
stier 2 Sld., en laasfast Egeørk for 1 Sld. 2 mrk., en ølfiering for 12 skl., en mæssing lysestage sat 
for 5 mrk., en skettefoed for 3 skl., en brendeviins otting for 8 skl., en nye finne span for 6 skl., en 
bord kiste for 6 skl., en blaket bliset Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en tønde Rug for 2 Sld., it sengested 
med en side og en gaul for 1 Sld., en høy øre bøtte for 6 skl., nog en brendeviins otting for 8 skl., er 
51 Sld. 2 mrk. 1 skl., :/ 
Dend yngste søn Rasmus Hindtze som hans fader broder Jens Hansen i Westermarie sogn er 
wærge for, tilkommer sin møderne arf som før ermælt, som er penge 50 Sld. 1 mrk. 3 skl., nog 
tilkommer ham af sin Salige Moders Ifareklæder penge 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., er tilsammen penge 54 
Sld. 1 skl., her for er udlagt først som er till bæste foruden det som Giert Farfver er udlagt, af hvis 
wærgen Jens Hansen her til boet er skyldig blefven 31 Sld. 3 mrk. 5 skl., en røe skimled Hoppe for 
7 Sld., en røe røget Koe for 5 Sld. 2 mrk., 4 Heste før med leegen og foedtræ for 3 mrk., det mindste 
madskab med dører og en laas for 1 Sld. 3 mrk., en brendeviins otting for 8 skl., en nye fiering for 8 
skl., 2 sy bøtter á 4 skl er 8 skl., en garn haspe for 1 mrk., en gl. fiering for 6 skl.,  en ølleyel for 10 
skl., en half tønde med en bon udi for 6 skl., en cabel hør wefvel for 1 mrk. 4 skl.,  en stropunne 
bøtte med lin frøe udi for 1 mrk. 8 skl., it sold for 8 skl., noget hampefrø 12 skl., en liden ballig for 
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12 skl., er 2 mrk., hos Niels Ibsen i Ringebye at hafve 7 mrk. 8 skl., en dreyels borddug 3 ¼ allen 
lang for 3 Sld., for resten 10 skl., er udlagt en sybøtte for 6 skl., en straabonds tønde for 4 skl.,:/ 
Dend eldste daatter Bohl Hindtzes daatter i ægteskab med Hans Clausen i Wæstermarie sogn, 
tilkommer sin møderne arf som er penge 25 Sld. 9 skl., her imod beviiste samptlige arfvingerne, saa 
og Hans Clausen nu self vedstoed sin hustruis møderne arfvepart fuldkommen af løsøre at hafve 
oppebaared og der for Sterfboet Qviteret og Krafløs; 
Dend anden daatter Giertrud Hindtzesdaatter som Capitain Hans Jensen Bistrup er wærge for 
tilkommer som før ermælt sin møderne arf, som er penge 25 Sld. 9 skl., nog tilkommer hinde af sin 
Sahl: Moders Ifareklæder 7 mrk. 7 skl., hvor for hende er udlagt af samme Ifareklæder, en sort silke 
hufve for samme pris anført, og nu taxeret for 7 mrk. 7 skl., og ey de for i registeringen ansat, men 
her till efter retning opsat og saa Clar, for de 25 Sld. 9 skl., udlagt en hvid Koe for 5 Sld. 2 mrk., en 
ung sort Hoppe for 5 Sld., en stoer dyb kaabber kedel paa 3 fieringer stoer, weyer it lispund á 2 mrk 
skaalpund er 8 Sld., en blaae ranned bolster ofverdynne i Wæster seng i Herberghuuset for 3 Sld. 2 
mrk., en grøn himmel sengested er sat for 3 Sld., en slibesten med jern axsel for 12 skl., er 25 Sld. 
12 skl., til ofvers 3 skl., :/ 
Dend tredje daatter Inger Hindzesdaatter som bemelte søstermanden Hans Clausen er wærge 
for, tilkommer sin møderne arf som er 25 Sld. 9 skl., her for er udlagt, en kolsort Hoppe for 6 Sld., 
en brun braaget Tyr for 3 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., it Ølkar paa 2 tønder for 1 
Sld. 2 mrk., en brøgerkædel i Muur er sat for 4 Sld., 10 skaalpund groft ullet garn for 2 Sld. 2 mrk., 
en haandqvern med huus og jern seyl for 2 mrk., it firkantet sengested i Herberghuuset for 4 mrk., I 
dend norder Pigeseng, en blaae ranned olmersdugs ofverdynne for 5 mrk., en sort ullen underdynne 
for 2 mrk., en sort ranned ullen hofvet dynne for 2 mrk., en ølleyel for 9 skl., nog tilkommer dend 
tredje daatter Inger Hindtzedaatter, som systermanden Hans Clausen er wærge for, af sin Sahl: 
moders Ifareklæder i penge 7 mrk. 7 skl., hvor for er udlagt i Sterfhuuset en tønde er sat for 1 mrk. 
4 skl., en sybøtte for 4 skl., en gl. finne span for 4 skl., en nye otting for 8 skl., en eege vand spand 
med græfve udi er sat for 6 skl., en stoer eege sybøtte for 6 skl., en standtønde i lille forstuen for 1 
mrk., en gl. stand tønde for 12 skl., den bæste liinbrøde for 1 mrk., en gl. brændeviins tønde er sat 
for 12 skl., en god straae bonds tønde for 12 skl., af en slibesteen ved Capit: Hans Bistrups 
møndlings udlæg ar hafve 3 skl., :/ 
Dend yngste daatter Megtel Hindtzesdaatter som Henrik Hansen i Westermarie sogn er wærge 
for, tilkommer sin møderne arf, som er 25 Sld. 9 skl., her for er udlagt, it sort snoppet og stiernet 
Hest Foede i 3de aar gl. for 4 Sld., i øster seng i Herberghuuset en blaae ranned bolster ofverdynne 
er sat for 4 Sld., en gl. hvid linnen underdynne for 2 mrk., en linnen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., 
it fædet galt svin for 9 mrk., 12 skolpund sort ullet warpet garn á 10 skl er 7 mrk. 8 skl., en gl. fyrre 
kiste med laas for 4 mrk., en røe beltet Tyrkalf for 5 mrk., en gl. arbieds wogn uden stier for 4 mrk., 
itstor støke eegebræ ved wandmøllen for 5 mrk., i stuen it gl. eege wraaeskab i stuen med en laas till 
for 6 mrk., 4 stolperum Høe paa stenget i søndre lade er sat for 5 Sld., it Tinfad for 3 mrk. 9 skl., en 
jern gryde kraag for 4 mrk., er 25 Sld. 9 skl., :/ 
Dend yngste daatter Megtel Hindtzesdaatter tilkommer af sin Sahl: moders Ifareklæder i penge 
7 mrk. 7 skl., her for er udlagt 17 skaalpund brødet hamp á 4 skl er 4 mrk. 4 skl., endnu 7 skaalpund 
brødet hamp á 4 skl er 1 mrk. 12 skl., nog 7 skaalpund brødet lin á 6 skl er 2 mrk. 10 skl., er 8 mrk. 
10 skl., her af er tilofvers 1 mrk. 3 skl., :/ Clar. 
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelses bekostning, blef Enken samtøket at nyde udleg 
her af  boet for penge 40 Sld., der foruden er Enken bevilget, sin sengs klæder som stoed i stuen og 
hun hafde at ligge i, her for de 40 Sld., er udlagt, én brun snoppet og stiernet gilling for 6 Sld., en 
brun skimlet Hoppe for 7 Sld., en røe skimlet og bliset Hoppe for 6 Sld., en sort Koe for 5 Sld., en 
brun hiemlet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Koe med 2 sortte øren for 5 Sld., en kaabber kedel paa 
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en fiering stoer vog 9 pund á 1 mrk. 12 skl., er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., 2 tønder Biug for 2 Sld. 2 mrk., 
ved Hermand Bonis udleg 4 skl., :/ 
Enkens liden daatter Anna Hindtzesdaatter som er ringe af alder, blef bevilget moderen at nyde 
til opforstring udlæg for penge 10 Sld., her for udlagt en blak hielmet Koe for 5 Sld., en half tønde 
kaabber kedel vegtig for 5 Sld., :/ 
Sahl: Hindtze Hansens yngste daatter Mægtel, er og till forsterløn formeedelst ringe alder skyld, 
bevilget udleg for penge 5 Sld., her for udlagt en tønde Rug for 2 Sld., 2 tønder Biug for 2 Sld. 2 
mrk., en tønde Haufre for 2 mrk., :/ 
Jens Jacobsen I Aaker sogn fordred for 5 potter Honning á 14 skl er 4 mrk. 6 skl., udlagt en 
opslinget eege stok for 2 mrk., it eege spar træ for 1 mrk., 2 eege planke stomper till Hestebølger for 
8 skl., it møg bræ for 4 skl., en nye lætte for 4 skl., en gl. kiste uden laag for 6 skl., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget udlæg for 10 Sld., udlagt i øster huus i øster seng, en ullen 
og linnet rannet underdynne for 4 mrk., en hvid ullen ofverdynne for 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk. 8 skl., 
en blaae rannet pude uden lin vor for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 12 skl., i søndre pige 
seng it blaargarns lagen for 2 mrk., 2 sølf skeer á 3 Sld er 6 Sld., 16 nøgle blaargarn, som weyer 6 
skaalpund, findis i en liden linnen posse sat for 3 mrk. 12 skl., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage, med hvis her ved skiftet falder at skrifve penge 18 Sld., her for er 
udlagt, en bønde med paket Rug meel for 11 mrk., en half tønde med 1½ skeppe Erter 3 mrk., it sølf 
bæger for 10 Sld., en sølf skee med flat skaft med H: H:S: 1698. 2 Sld. 1 mrk., en kraage borddug 
for 1 Sld., 2 lam á 2 mrk er 1 Sld., 2 skaalpund at skillige nøgle ulgarn, som er en liden gull harre 
og it nøgle, 3 nøgle hvid, it nøgle grøn, it nøgle sort, it nøgle røt for 1 mrk., :/ 
Stemplet papir till skiftebrefvet for 6 mrk., udlagt 2 Faar for 6 mrk., 2½ bøger slet papir til skiftes 
fornødenhed er 2 mrk. 8 skl., udlagt it hampe bruegarns haand klæde, med hampestrik 5 allen langt 
for 2 mrk., it ploug skiær for 8 skl., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 6 mrk., er 3 Sld., udlagt it sort røgget studnød 
for 7 mrk., en sleedestok for 1 mrk. 8 skl., it runt eegetræ for 1 mrk., en graae beltet galt gris for 2 
mrk., en førre deele for 8 skl., :/ 
Nicolay Brugman for sin umage og reyser for Sterfboet blef bevilget 3 mrk., udlagt 8 skaalpund 
skettet liin for 3 mrk., :/ 
Hans Clausen i Westermarie sogn, angaf at hans hustru, har forhen ladet sin fader bekomme som 
hun self hafde kiøbt 5 unge Gies á 14 skl er 4 mrk. 6 skl., Item 2 Lam á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., og en 
galt hvor af hustrue søsteren Giertrud tilkom helften 4 mrk., er tilsammen 8 mrk., er 4 Sld. 1 mrk. 6 
skl., udlagt en hvid galt er sat for 3 mrk. 8 skl., en røe hielmed studkalf for 4 mrk., it askebord inden 
stue dørren med foed for 3 Sld. 8 skl., hos Hindtze Rasmusen i Nylaursker sogn 2 mrk., it syed 
hiønde med gul under foer for 2 mrk., en liden mæssing kedel for 2 mrk., it lidet tørf jern uden skaft 
for 6 skl., Iligemaader fordred og daatteren Giertrud for 3 unge Gies á 14 skl er 3 mrk. 10 skl., 
udlagt it lispund lin blaar for 4 mrk., til ofvers 6 skl.,  
Summa Andrager forschrefne Giæld og Prætentioner till penge 486 Sld. 1 mrk.  
Liqvideret blifver i behold og till deeling penge 206 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Hvilket skulle deelis arfvingerne imellem, Enken og samptlig børnen, men som Enken siger at 
værefrugtsommelig efter bemelte sin Mand, saa faar dend deeling at bestaae efter loven, indtill det 
ret kand erfæris. Imidlertid forblifver Enken og samptlig børnen i fællig tilsammen her paa gaarden, 
og foreleggis samptlig at hafve opsiun med det ofverblefne og huus Proviant som endten foran her 
udi er tegnet, eller hvis videre kand hafvis her i Sterfboet, sampt og hvis sæd som og endnu i straaet 
kand verre i behold, skall være tilfælles fremtarf, efter som sæden for dend skyld, er paa det 
maadeligste taxerit, forret af halm og Høe, som det igien blifvende Qver og bæster fortærer, 
imidlertid, saaledes skiftet uden endskab henstaar det skall ved skiftes endelighed forklaris. Men 
hvis fæe og bæster som wærgerne paa deris møndlingers møderne arf er udlagt, skall staae en hver 
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frit forer, entten at lade blifve her i boet, dog under én hver wærgis tilsiun og tilsvar ved foering 
eller og at tage det her fra gaarden. Og som de yngste Enkens stifbørn, fore endnu ringe af alder, saa 
forreleggis dend eldste her nu i boet wærrende daatter Giertrud, at hun med bemelte sine sødskende 
hafver græedt tilsiun, og wærgerne dermed at hafve indseende, at med børnen rettelig omgaaes; 
Enkens laugwærge paastoed efter loven, at naar endelig deeling skeer, da Enken at nyde foruden sin 
hofvet laad, en broderlaad; I det øfrige, foreleggis Stifbørnen, at de sig tilbørlig imod deris 
Stifmoder skiker og forholder, saa lenge de fore i fællig tilsammen, og hun paa samme maade, og 
alle samptlig at rette sig efter loven, Endnu blef samptlig de vedkommende af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de viste meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme, der till de svarede ey 
videre at være ike heller angaf sig fleere med videre krauf, end foran findes indført, dette saa at 
være tilganget og Passeret; 
Dis till vidnisbyrd under samptlige vore hænder og zigneter. Skiftesteden paa 40 gaard i 
Wæstermarie sogn dend 17 December 1701. Paa Høy Edle og Welbaarne Hr: 
Oberster  Ober Commendant og Amptmand Hr: Stephen Schuls. Henrik Brugman. 
Paa Enkens weigne efter hendis beigering Testerer Rasmus Jensen B: 
Jens J:O:S: Ollufsen.     Jens J:H:S: Hansen.          Hans Bistrup.  
Hans H:C:S: Clausen.       Henrik H:H: Hansen. Niels Jensen. 
 Arist Ibsen.  Niels N:I:S: Ibsen egen haand. 
 
Og bestaar forskrefne beholdning af Summa 206 Sld. 3 mrk. 6 skl., 
Udi efter skrefne løsøre tilstaaaende Gield og Boehafve, nemlig  
It Røe bliset gillet Hestføll for 8 mrk., it røe gillet Hestføll for 1 Sld. 3 mrk., it sort brunt ugillet 
Hestføll for 6 mrk., en røe røgget Qviekalf for 1 Sld. 8 skl., en røe herrit Qviekalf for 1 Sld., en brun 
braaget Qviekalf for 4 mrk., 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., en ung wehr for 2 mrk., 4 gl. Giæs og 
Gaasse for 1 Sld. 1 mrk., Svin. En gl. graae beltet Soe for 3 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., en graae 
beltet galt gris for 2 mrk., it graat Soe svin for 1 mrk. 8 skl., en liden hvid Orne for 2 mrk., 2 graae 
galt svin som staar paa stie á 9 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn med stier jernet hammel tøm 
og halseeler for 12 mrk., en sleede med gl. sleekar og med jern vidier for 3 mrk., en skovsleede med 
jern  vidier og 3 jern støfver for 3 mrk., en ploug liggende ved wæster lengde med behørige jern for 
10 mrk., en ploug i Wandmøllen med behørige jern foruden plougløbere for 2 Sld., en nye Ploug 
foruden jern for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. wogn ree for 1 mrk., 2 gl. jernet hande med seelrer sat for penge 
1 Sld., it par Høestier for 1 mrk., nog it par Høestier i wæsterlade for 1 mrk., 2 gl. høster for 8 skl., 
nog it par gl. høster for 6 skl., it aar med bill for 10 skl., en harre med 17 jern tinner udi for 1 mrk. 8 
skl., en gl. trætinned harre for 12 skl., en tæke aas som naar ofver 2 stolperum for 1 mrk. 4 skl., en 
huus stie for 2 mrk., en straaebonds tønde i møllen for 6 skl., en kalke tønde for 4 skl., som var gl.. 
en slibesteen foruden axsel for 1 mrk. 8 skl., en hugge benk for 8 skl., en bord kiste med it rum udi 
afdeelt for 8 skl., en gl. barne stoel for 4 skl., en gl. kiste uden laas og hengsler for 8 skl., i 
Steerhuuset en liinbrøde for 12 skl., en liden saae med 2 øren for 8 skl., en fiering for 8 skl., en jern 
tyfve for 12 skl., en gl. hakelse knif for 8 skl., en bære kande for 6 skl., en træ tragter for 8 skl., it 
deigne trug uden stoel for 2 mrk., en half tønde for 12 skl., en fiering med en bon udi for 6 skl., en 
tønde Rug meel for 11 mrk., en sybøtte for 8 skl., it sort eege madskab med en laasfast dør, og en 
dør foruden laas for 1 Sld. 2 mrk., 4 sybøtter á 4 skl er 1 mrk., en liden bære kande for 6 skl., en 
sinnerps qvern for 1 mrk., udi ørken 8 skaalpund lin brue for 1 Sld. 2 mrk., 6 skaalpund lin brue for 
1 Sld. 8 skl., 7 skaalpund heglet hampe brue for 3 mrk. 8 skl., 10 skaalpund brødet hamp for 2 mrk. 
8 skl., 11 skolpund blaargarn for 1 Sld. 2 skl., 5 allen guhl wefved benkedynne waar for 2 mrk. 8 
skl., it gl. syed hiønde vaar for 8 skl., it støke graat wadmel tree qvarter langt for 8 skl., i Øster huus 
i øster seng en sort ranned ullen hofvetdynne for 10 skl., i wæster huus i wæster seng en blaae 
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rannet bolster pude uden lin waar for 2 mrk., 2 half sliden blaargarns lagen for 3 mrk., it sort 
stierned og guhl bonnet sengklæde for 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., it lidet nye wefved 
hiønde med røt foeder under for 1 mrk., it syed hiønde med skind waar for 1 mrk., 7 tønder Rug á 2 
Sld er 14 Sld.,  18 tønder Haufre i søndre lade á 2 mrk er 9 Sld., 6 tønder Biug i wæsterlade á 5 mrk 
er 7 Sld. 2 mrk., 6 tønder Haure i østerlade á 2 mrk. er 3 Sld., i søndre lade i øster ende it stolperum 
Høe i wæsterlenge der udi it stolperum Høe sat for 2 Sld., i nørre længe paa stænge 3 stolperum 
Høe er sat for 6 Sld., it gl. dreyels haandklæde 2½ alen langt for 2 mrk. 8 skl., en brun lærit posse 
for 8 skl., it nyt hampe hofvet dynne vor for 12 skl., noget hvidt og noget røt ullet garn, vog 1½ 
skaalpund for 1 mrk. 2 skl., 3 skaalpund hvidt ullet garn á 10 skl er 1 mrk. 14 skl., 2 skaalpund blaat 
ullet tvuondet garn 3 skaalpund hvidt ullet garn á 10 skl er 1 mrk. 14 skl., 2 skaalpund blaat ullet 
tvondet garn for 2 mrk., ½ skaalpund gult ullet garn for 8 skl., it nyt nye wefved benkedynne vor 5 
allen langt á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., it blaar lærrits dobbelt ind waar for 1 Sld., en gl. bag stoel for 8 
skl., en laasfast førre kiste med lister af stødt for 3 mrk., 1½ skaalpund hampe bruegarn á 10 skl er 
15 skl., it flamsk hiønde waar for 6 mrk., en dreyels borddug 3 ¼  allen lang for 3 Sld., 5 allen gult 
benkedynne under waar for 2 mrk. 8 skl., it tinsarken for 8 skl.,  8 skaalpundheglet liin á 12 skl er 1 
Sld. 2 mrk., 9 skaalpund kaagt og raat blaargarn á 8 skl er 1 Sld. 8 skl., 5 skaalpund hvidt ullet garn 
som er opwundet for 3 mrk. 2 skl., en wand mølle med jern, huus og qvern sat for 18 Sld., i søndre 
pige seng, en hvid ullen ofverdynne for 3 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk., en linnen pudestop 
for 1 mrk., en jern gryde kraag for 1 Sld., en jern træ fod for 1 mrk. 8 skl., en dømlinge naur for 8 
skl., it lidet bufvesauf for 8 skl., en gl. kiste med adtskillige smaae rustet jern vare udi for 2 mrk., en 
draglenke for 12 skl., en gl. liung rifve uden skat for 6 skl., en liden gl. bred øpse for 6 skl., en torn 
skiær for 8 skl., 2 skepper salt nye maal for 6 mrk., en brendeviins pande med hat piber og tønde 
piber staaende i muur sat for 8 Sld., en span stoer gl. kaaber kedel wægtig till penge 1 Sld. 1 mrk., 
en gl. kitte kaabber kedel er wægtig till penge 3 mrk., it askebord med dreyet stolper, oben foed og 
skoffe under for 2 Sld. 3 mrk., en nye wefved benkedynne under winduen i stuen 6 allen  lang for 2 
Sld., en gl. wefvet benkedynne 3 allen lang i stuen for 3 mrk., en gl. wefvet benkedynne paa nørre 
benk i stuen 5 allen lang for 1 Sld., it flamsk hiønde med skind vor under for 3 mrk., it spolskadet 
gl. sengklæde for 1 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen for 1 Sld., it dreyels borddug 4 allen lang for 1 
Sld., en gl. dreyels dug for 1 mrk., en gl. flinte bøsse for 1 Sld., it tinfad for 2 mrk., it gl. tinfad for 1 
mrk., Sølf. 2 sølfskeer for 6 Sld., it lidet Sølf bæger paa en pegel for 4 Sld., Hans Pedersen 
Skrædder paa Hakeleedgrunden er skyldig paa en sælfskee 3 mrk., en linnen underdynne som laae i 
Enkens seng, og nu findes i Westerhuus for 10 mrk., Rug Sæden som er 3 tønder strøe Rug á 8 mrk 
er 6 Sld., 5 Danske lovbøger for 2 Sld., Hr: Rasmus Jensen i Wæstermarie sogn skyldig 1 Sld. 2 
mrk., en gl. sadel og it gl. graat klædis Schaberach for 2 mrk. 8 skl., nog wurderit 2 smaae Jern 
tyfver for 1 mrk. 8 skl., en liden fyrredeele for 12 skl., hos Henrik Hansen i Westermarie sogn er 6 
skaalpund linnen hampe bruegarn og 6 skaalpund graat ullet, tilsammen sat for 2 Sld., Niels Jensen 
paa 36 gaard i Aaker sogn, er skyldig paa sin søster Enkens wærgemaal som før er mælt penge 21 
Sld., it spanskrør med en mæssing knap paa er sat for 1 Sld., ved Hr: Amptskrifvers udleg till ofvers 
1 mrk., ved Hans Ibsen i Wæstermarie sogns udleeg 2 skl., ved dend yngste daatter Megtel 
Hindtzesdaatters laad, af hendis Sahl: Moders Ifareklæder til ofvers 1 mrk. 3 skl.,  
Summa 206 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  som er beholden till arfvepardt. 
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Anno 1702. Den 9  January. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salige Jep Monsen, som boede døde i it Udhuus, liggende 
paa Linne skoufsgrunden i Røesta, udi Røe sogn, imellem denne Sal: Mands efterlefvende hustru 
Anna Olsdaatter, for hende er efter hendis  begiering til laugwærge anordnet, Hans Jensen 
Norden i Røe sogn,  paa eene side, og paa anden side, denne Sahl: Mands med bemelte sin hustru 
auflede  daatter, 
 
Anna Ibsdaatter paa 25 aar gl. for hende er till wærge anordnet Jens Ibsen I Røe sogn 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Niels 
Laursen og Hans Ibsen. Begge boende i Røe sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger. 
 
 En guhl røe skimlet og bliset Hest gilling for 4 Sld., en brun bliset Mæhr for 6 Sld., en sort hielmet 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en liden røe braaget Qviekalf for 2 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., en gl. 
udøgtig wogn for 2 mrk. 8 skl., en gl. liden hus stie for 8 skl., en liden haand qvern for 2 mrk., en 
stand tønde for 2 mrk., it lidet ølkar for 2 mrk., en hammel. Tøm og halsseeler for 1 mrk.,  
Huuset som denne Salige Mand iboede og fradøde som er 7 stolperum, som er gl. med straaetag 
paa, og alt hvis der udi jord og nagelfast forefindes, er tilsammen sat for 8 Sld., 2 smaae bøtter for 4 
skl., en kitte for 4 skl., en gl. span for 2 skl., en half tønde med bonne udi for 1 mrk., en gl. half 
tønde for 8 skl., en gl. stoer tønde for 4 skl., en gl. kiste med hengsler for 12 skl., en seys med bom 
og ringe for 2 mrk., it gl. deignetrug for 8 skl., en brøde for 1 mrk., en gl. haspe for 8 skl., it hug 
jern for 2 skl., en lund stike naur for 4 skl., en liden øpse for 4 skl.,  
I Krobhuuset. 
En half tønde at salte udi for 1 mrk., it fiering stomme for 2 skl., en bære kande for 4 skl., en liden 
kierne for 6 skl., it lidet gl. skrin for 8 skl., en liden finne bøtte for 2 skl., en dito for 2 skl., en laage 
bøtte for 4 skl., en gl. half tønde for 4 skl., 2 straae bonds tønder for 1 mrk., en ølhalf tønde for 1 
mrk. 4 skl., en finne span for 4 skl., it hartøy hammer og støf for 1 mrk. 4 skl., en hug degn for 1 
mrk. 8 skl., en gl. refskind hufve for 12 skl., en kaabber kedel paa en stoer span er vegtig till penge 
3 Sld., en laasfast førre kiste er sat for 1 Sld. 1 mrk., en liden jern gryde for 2 mrk. 8 skl., 2 wan 
spanne for 6 skl., 4 smaabøtter á 2 skl er 8 skl., it gl. wraaeskab for 1 mrk. 4 skl., en gl. Koe kloke 
for 8 skl., it lidet førrebord for 1 mrk. 4 skl.,  
I Sengen i stuen. 
It bruegarns lagen for 6 mrk., it gl. Blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en sort rannet ofver 
sengedynne for 1 Sld. 3 mrk., en linnen underdynne for 2 Sld., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it 
gl. floset sengeklæde for 1 mrk., en gl. linnen sengedynne for 3 mrk., en trygge skeftes benkedynne 
2 allen lang for 2 mrk., en gl. røed wadmels foerskiorte med mæssing knapper udi for 1 mrk. 8 skl., 
en sort wadmels kiol med mæssing knapper udi  for 1 Sld. 2 mrk., it par sortte wadmels bopser for 2 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette boes rørrende middel till penge 46 Sld. 2 mrk. 2 
skl.,  
Der imod blef angifven efterskrefne Prætentioner, og er der till giort udleeg som 
følger 
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Jens Ibsen i Røe sogn fordred arbiedsløn penge 4 mrk., udlagt en gl. røed wadmels foer skiorte for 1 
mrk. 8 skl., it par sortte wadmels bopser for 2 mrk., 4 smaae bøtter á 2 skl er 8 skl., imod denne 
Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Enken samtøket og bevilget udleg for 9 Sld., 
udlagt huuset behør for 8 Sld., en liden jern gryde for 2 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 
skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reysen og dette skifte 6 mrk., udlagt af en kaabber kedel disse 
6 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 6 mrk., udlagt af en kaabber kedel disse 6 mrk., Stemplet 
papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt en linnen sengedynne for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en ølhalf tønde for 1 mrk. 4 skl., 
en halftønde paa loftet for 1 mrk., til ofvers 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 14 Sld. 1 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling, penge 32 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Hvor af Moderen tilkommer dend halfve part som er 16 Sld. 9 skl.,  
Og daatteren dend anden halfvepart som er 16 Sld. 9 skl.,  
Hvor for en hver her efter skeer udleeg;  efter skifteforwalterens paa fordring hafde de 
vedkommende, ey meere at angifve, end forskrefvet staar, hvilket saa at verre passeret Testerer 
Stephen Schults,  Henrik Brugman,   Hans H:J:S: Jensen. 

Jens J:I:S: Ibsen.   Niels N:L: Larsen. 
Moderen Anna Olsdaatter, som Hans Jensen som er wærge for, tilkommer paa sin arfvelaad 
penge 16 Sld. 9 skl., og der for er udlagt en sort hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., i sengen i stuen it 
bruegarns lagen for 1 Sld. 2 mrk., en sort rannet ofverdynne for 7 mrk., en linnen underdynne for 2 
Sld., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it gl. floset sengklæde for 1 mrk., en liden røe braaget Qvie 
kalf for 2 mrk., en hus stie for 8 skl., en haand qvern for 2 mrk., en stand tønde for 2 mrk., en kitte 
paa loftet for 4 skl., en gl. span for 2 skl., en gl. halftønde for 8 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., 
en gl. kiste med hengsler for 12 skl., it deignetrug for 8 skl., en garn haspe for 8 skl., it hug jern for 
2 skl., en lun støke naur for 4 skl., en liden øpse for 4 skl., I krobhuuset en halftønde at salte udi for 
1 mrk., it fiering stomme for 12 skl., en bære kande for 1 skl., en sort wadmels kiol med mæssing 
knapper udi for 6 mrk., en hug degn for 1 mrk. 8 skl., en liden finne bøtte i krobhuuset for 2 skl., en 
Koe kloke for 8 skl., ved Hans Ibs. Udleeg 1 skl., :/ 
Daatteren Anna Ibsdaatter som Jens Ibsen i Røe sogn er wærge for tilkommer sin fæderne arf 
penge 16 Sld. 9 skl., udlagt en guhl Ræ´øe skimlet og bliset gilling for 4 Sld., en brun bliset Mær 
for 6 Sld., it aar med bihl for 1 mrk., en gl. udøgtig wogn for 8 skl., it lidet car for 2 mrl., en 
hammel, tøm og halseele for 1 mrk., 2 smaae bøtter paa loftet for 4 skl., en seys bon og ringe for 2 
mrk., en brøde for 1 mrk., en liden kierne for 6 skl., en liden finne bøtte i krubhuuset for 2 skl., en 
laage bøtte for 4 skl., en gl. halftønde for 4 skl., 2 straabonds tønder for 1 mrk., en finne span for 4 
skl., it hartøy hammer og støf for 1 mrk. 4 skl., en gl. refskinds hufve for 12 skl., en laasfast 
fyrrekiste for 5 mrk., en wanspan for 6 skl., it gl. wraaeskab for 1 mrk. 4 skl., it lidet gl. skrin for 8 
skl., en trygge skeftet benkedynne 2 allen lang for 2 mrk., it lidet førrebord i stuen for 1 mrk. 4 skl., 
ved Hans Ibs udleeg af en øll half tønde at hafve 3 skl., er 16 Sld. 9 skl., Clar. 
Forskrefne saa at verre udlagt Testerer SSchults. H: Brugman.  
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Nr. 7. 
Side 15b. 1702. 10. Jan. 
Hans Rasmussen, 25. Sg. Rø. 
Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 
 1 søn. 1 dat. 
A: Esber Hansen, f. 1701. (8 uger.). Værge: Farbror, Lars Rasmussen, Klemensker. 
B: Maren Hansdatter, f. 1695. Værge: Farbror, Jørgen Rasmussen, Allinge. 
 
Anno 1702. Den 10  January. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salige Hans Rasmusen, som boede døde paa dend 25 Jord 
eyendoms gaard  beliggende i Røe sogn, i Steenbye, og det imellem denne Sal: Mands efterlatte 
hustru Kirstine Hansdaatter, for hende er efter hendis  begiering til laugwærge anordnet, hendis 
broder Peder Hansen boense i bemelte Steenbye  i Røe sogn,  paa eene side, og paa anden side, 
denne Sahl: Mands med bemelte sin hustru nu igien lefvende børn, som er en søn og en daatter, 
hvor af. 
 
Sønnen er Esper Hansen 8 ugger gl. for ham er till wærge anordnet, Hans fader broder Lars 
Rasmusen boende i Clemmedsker sogn. 
Daatteren Marne Hansdaatter lidet paa 6 aar gl. for hende er till wærge anordnet for hindes 
fader broder Jørgen Rasmusen boende i Allinge, hvilke wærger nu var tilstæde,  
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Niels Laursen og Hans Ibsen. 
Begge boende i Røe sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En røe bliset hest gilling 8 Sld., En sort brun stirnet hest gilling for 5 Sld.,En brun skimlet ugillet 
hest for 7 Sld., En sort blisset ung Mehr for 6 Sld., En slet brun Mehr 5 Sld., Et brunt gillet fior 
gammel hest for 2 Sld. 2 mrk.,En ung graa Mehr 5 Sld.,  
Qveg. 
En rød Beltes Koe for 5 Sld. 2 mrk., En røe braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., En røe Rÿgget Koe for 5 
Sld., En ung rød rÿgget koe 5 Sld.,En sort Koe for 5 Sld., En sort stiernet koe 5 Sld., En ung røe 
braaged koe for 5 Sld., En sort braaged Qvige 3 Sld., En blak hielmed fior gl: Qvigekalf 1 Sld. 2 
mrk.,  
Faar og Lamb.6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk.,  2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 
Sld.,  
En fior gammell Wær for 2 mrk.,  
Gies.2 gamble Gies og en Gaas á 1 mrk.er 3 mrk.,  
Kaabber. 
En Kaabber Kiedell paa én span stor wegtig til penge 2 Sld. 2 mrk.,  
En Messing Kiedell som er liden og gammell for 1 mrk.,  
Korned i Laden. 
Østen till i Stue lengden er Biug toe Stolperum er sat for 8 tønder hver tønde sat for 5 mrk. er 10 
Sld.,   Er saaed én tønde Rug der af strøe Korned er sat for 2 Sld.,  
I Nørre Lade 
Nogen haustre i 3 Stolperum er sat for 12 tp tønder sat for 2 mrk. er 6 Sld.,  
Høet som findes her til gaards er sat for 4 Sld.,  
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Boehave. 
En gammell Slæde med træ widier er sat for 1 mrk., En lin weff med behørig Jern var sat for 3 Sld.,  
En hand Qvern med hus for 1 Sld. En ploug med jern bøsse Jufl og ringe for 1 Sld. 3 mrk.,  
Et aar med Bihl paa for 1 mrk., En harrer med træ tinner satt for 1 mrk., 
I Krobhuset. 
En Øltønde for 1 mrk., It lidet Skrin med hengsler for 1 mrk., En straabonds tønde 4 skl.,  
En gammell Øhlfiering for 8 skl., En Salt tønde for 12 skl., En straabonds tønde 4 skl.,  
En liden fÿrre laage bøtte 4 skl., En half puner sat for 4 skl., En arbieds Vogn med stier hammell 
tøm og hals seler og sat for 3 Sld., 2 gamble høe stier for 1 mrk.,  
Paa Stue Lofted. 
En sies med bom og ringe for 2 mrk., En liden stok øpse for 12 skl., En straabonds tønde for 4 skl.,  
Et tønde stomer for 2 skl.,  
 
Angaves att udbÿgeren paa den 23 gaards grund i Røe sogn er skÿldig her til boet neml:  
Jørgen Hansen 1 mrk., Hans Ibsen boende i Røe sogn var her til stæde og ved stod at have 
bekommed af denne Sahl: Mand som og nu af Enken blef fremlagt en Landstings Dom sidst datered 
den 25 November 1696 udsted af Well: Hr: Lands Dommer Mathias Rasch af Borring holms 
Landting, af hvis opskrift datered den 20 Junÿ 1698 videre befindes under Hans Ibsen og en haand, 
at Hans Ibsen af denne Sahl: Mand Hans Rasmusen haver bekommed først for Landsting bemelte 
Doms beskrivelse og stemplet og slet papirs betaling Sep Sld. 2 mrk.,  
Item for Sl: Arrest Esbersens begravelse 20 Sld., der for uden har Hans Rasmusen betalt for tienner 
Lands Tings Doms beseigling  6 mrk., Hvilket til sammen anføres dette sterboe til beste som er 
penge 27 Sld. 3 mrk.,  
Widere haver denne Sahl: Mand Betalt paa Sl: Arist Esbersens wegne for lig begravelse til præst og 
diegn som nu blev sat 4 Sld., Item for at graftve  til den S: Carll Arist Esbersens liig penge 1 mrk. 4 
skl.,  
Endnu angaf  Sl: Hans Rasmusens Enke og Laug werge at som her fra gaarden afgammell tid haver 
veret én Eng udi pant sat, Hvilken Eng hid intil ike af denne S: Mand Hans Rasmusen till gaarden 
har vered Høstet for skall være 3 aar til midfaste 1702 for meente Enken med sin Laug werge i sin 
tid at worde got giort aarligen 1 Sld.som til gaar dens berettigde hen stilles for uden det angaf 
Enken med Laug werge at denne Sl: Mand Hans Rasmusen udi at skillige maader med adskillige 
Tømmers I førsel og Tag og Wegges Reparation denne 25 gaard haver for badred, hvor for de for 
modet i sin tid af dend gaarden kand vere berettiged bør got giøres, som og der ved her staar og 
Remitteres. Skifte Forwalteren til spurde Enken med sin Laug werge og forskrefne denne S: Mands 
faderbrødre som er Børnenes werger, om de hafde meere til dette Srerfboes middell at angifve, hvor 
til de svarede eÿ widere at være end angivet er, og for skrefvet staar, der ved saa dette Sterbboeds 
middell sluttes, og blest saa  
Sterfboens middell samme Regned som opdrager i alt till Penge 155 Sld. 6 skl.,    
Hvornest blef andgiven denne SL: Mands Ifare Klæder som at ford: wurderings mand blef taperet 
og er følgende neml: en sort fifskaftes Kioll med sorte Knapper udi 3 Sld., en graa wadmels Kioll  
for 2 Sld.,  en røe fifskaftes foer skiorte med lærred under fore sat for 2 mrk.,et par sortte fifskaftes 
Bopser for 1 mrk.,  en sort Hatt er sat for 2 mrk., Summa andrager forskrefne denne Sl: Mands 
ifareklæder till penge 6 Sld. 1 mrk.,  
Imod forskrefne Ifare Klæder som denne Sl: Mand bjede og widere der forde den paa denne Sl: 
Mands Børn er blef eÿ andvent, beholder Børnene sine egene Ifare Klæder, og bestaar forskrefne 
Ifare Klæder till sidste deeling, og der widere for meldes  
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Saa blef angifne efter skrefne boet skÿldige  Gield, og er der till giort udlæg som her 
efter følger neml:  
Kongl: Maÿst Amptskriver og Ride fouged Hr: Hans Henrich Stor, fordret efter sin fortegnelse som 
rester for aar 1701 . Biug tp 1 sk: 2 mrk Car 1 ottin Car 3 Sld. 2 mrk. 7 skl., Haure 1 tp 2 sk: 1 mrk. 
1 otting 2½ pot er penge 5 mrk. 9 skl., én Gaas 2 Høns 1 mrk. 12 skl., 5 læs weed á 1mrk 2 skl., er 5 
mrk. 10 skl., en tønde Ruhl og Jordbogs penge 6 mrk. 12 skl., Ægte og Rente penge 2 Sld. 1 mrk. 
11 skl., Smørtræ penge 15 skl., Summa 9 Rig: Daler 12 skl., giør penge 13 Sld. 2 mrk. 12 skl., Her 
for er udlagt Biuget som er sat for 8 tønder á 5 mrk. er 10 Sld.. en tømde Rug som er saaed sat for 2 
Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk., til overs 2 skl.,  
Sogne præsten Hr: Christen Tied fordret for lig begengelse over 2de børn efter løfte penge 4 mrk. 8 
skl., Her for er udlagt 2 tønder Haure á 2 mrk. er 4 mrk., én Krak Øpse  8. skl.,  
Sogne Deigne Peter Clausen fordred efter løfte for denne Sl: Mands og tuender Børns begrafvelse 
og lig begiengelse, som var denne Sl: Mands 2de børn i alt penge 2 Sld., Her for er udlagt 2 Faar 
støket sat for 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., it lidet Skrin med hengsler for 1 mrk.,  
Anders Rasmusen i Røe sogn fordred som rester paa 3 liigkister  Arbeidsløns betalning penge 5 
mrk., 8 skl.,  udlagt En blak hielmed fior gl: Qvigekalf 1 Sld. 2 mrk., til overs 8 skl.,  
Peder Hansen i Røe sogn fordred for baader til ligkisterne penge 6 mrk., udlagt af En rød beltet  
Koe for 5 Sld. 2 mrk., der af at have disse 6 mrk.,  
Mons Hansen i Røe sogn fordred for at grafve under ligene 1 mrk 4 skl., udlagt her for en Slæde 
med træ videre er sat for 1 mrk., En straabonds tønde 4 skl.,  
Niels Hansen i Røe sogn fordret og for at grafve under denne Sahl: Mands Lig penge 1 mrk. 4 skl., 
udlagt it aar med bihl paa for 1 mrk., ved skattens udleg 4 skl.,  
Biørn Pedersen fordred tienesteløn till en Wadmels Kiohl at reste penge 2 mrk. 8 skl., udlagt En 
Sies med bom og ringe for 2 mrk., En liden fÿrre laage Bøtte 4 skl., En half puner sat for 4 skl., 
Hartwig Andersen fordred for en hakke 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 gamble Høe Stier for 1 mrk., paa 
lofted En straabonds Tønde for 4 skl.,  
Peder Hansen fordred for sin umage ved denne Sahl: Mands begravelse og i andre maader penge 2 
Sld., udlagt forde En rød beltes Koe for 5 Sld. 2 mrk., der af disse 2 Sld.  
Hans Rasmussen i Røe sogn fordred tienesteløn for it par wadmels Bopser penge 2 mrk., udlagt en 
tønde Haure er sat for 2 mrk.,  
Gunnil Hansdaatter fordred Koe lege 4 mrk., udlagt 2 Lam støket sat for 2 mrk er 1 Sld.,  
Peder Rasmussen i Rønne fordred for 1 Sies 4 mrk., udlagt 2 tønder Haufre á 2 mrk. er 4 mrk.,  
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begravelses bekostning saa og 2de børn som efter denne Sahl: 
Mands død ogsaa er bort død, der om blef giort aftale paa Sterfboet at Enken tilsammen skall nÿde 
af fælleds boe udlagt for penge 32 Sld., for disse 32 Sld.,er udlagt En røe bliset hest gilling 8 Sld., 
En brun skimlet ugillet hest for 7 Sld., En røe braaged Koe 5 Sld. 2 mrk., En ung rød rÿgget koe 5 
Sld., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl. er 1 Sld. 3 mrk., En arbieds Vogn med stier hammell tøm og hals seler 
og sat for 3 Sld., 3 Tønder Haufre  á 2 mrk. er 1 Sld. 2 mrk., En harrer med træ tinner satt for 1 
mrk., 
Skifte Forwalteren for sin umage og Reisen  bewilged 3 Sld., her for er udlagt En sort braaged 
Qvige 3 Sld., 
Skifte Skriveren for sin umage med Reÿsen til sammen med slet papir bewilged 4 Sld. 2 mrk., 
udlagt af én røe betted Koe med Peder Hansen at have 2 Sld., En Kaabber Kiedell paa én span stor 
wegtig til penge 2 Sld. 2 mrk.,  
Stemplet papir til dette Skiftebref for 3 mrk., udlagt 2 gamble Gies og en Gaasse for 3 mrk.,  
Wurderings mendene for deris umage hver bewilged 2 mrk. er 4 mrk., Niels Larsen udlagt hos 
Anders Rasmussen 8 skl., En Øltønde for 1 mrk., En gammell Øhlfiering for 8 skl.,  
Hans Ibsen tillagt En fior gammell Wær for 2 mrk.,  
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Og som Enken nu igien lest vende børn ere saa ganske rigt af alder saa blef nu her paa Sterbboet 
aftalt og over væged at Enken der for til forsterløn blef bewilged udleg for penge 20 Sld., her for er 
udlagt En sort brun stirnet hest gilling for 5 Sld., En sort blisset ung Mehr for 6 Sld., En røe Rÿgget 
Koe for 5 Sld., En sort Koe for 5 Sld., til overs 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 87 Sld.  
Liquiderit bliver udi behold og til deeling penge 68 Sld. 6 skl.,  
Hvilket deeles imellem denne Sahl: Mands efterladte Hustru og deres sammen auflede samptlig 
børn, som strap efter denne Sahl: Mands død var 2 sønner og 2 døttre, hvor af en søn og én daatter 
strap efter faderens død og er ved døden afgangen saa til kommer Moderen først deraf dend halfve 
part som er 34 Sld. 3 skl., dend anden halfve part som efter forskrefne meening først deelis imellem 
2 sønner og 2 døttre, tilkommer saa en broder 11 Sld. 1 mrk. 6 1/3 Skl., og en Søster 5 Sld. 2 mrk. 
11 1/ 6 skl., Nu deelis dend ene broder og søster lod som de afdøde børn nemblig broderen nanflig  
Mads Hansen  og søsteren Anna Hansdaatter saa ledes som melt er til kommer, som til sammen er 
17 Sld. 1½ Skl., imellem Moderen og de nu igien lest under sødskende, som er naar Moderen arfver 
én broder lod 2 brødre og én søster lod tilkommer Moderen  der af 6 Sld. 2 mrk. 3 3/5 skl., og 
broderen Esber Hansen som nu lefver er til kommer lige saa penge 6 Sld. 3 mrk. 3 3/5 skl., og 
søsteren som nu igien lefver Maren Hansdaatter til kommer der af 3 Sld. 1 mrk. 9 4/5 skl., til 
kommer saa Moderen i alt penge 40 Sld. 3 mrk. 6 3/5 skl., og dend igien lefvende broder 18 Sld. 9 
9/10 skl., og søsteren til kommer 9 Sld. 5 skl.,  
Denne S: Mands Ifare Klæder  som opdrager til penge 6 Sld. 1 mrk. dee- og først imellem denne 
Sahl: Mands samptlige børn som var efter hans død er 2 sønner og 2 døttre, bliver dernest en 
broderlod 2 Sld.5 1/3 skl., og en Søsterlod   er 7 mrk. 4½ skl., nu deelis dend eene broder lod og den 
eene søster laad igien Imellem Moderen og de nu 2de leftvende søskende er naar Moderen efter 
loven bekommer en broder laad, paa en broderlaad 5 mrk., og en søsterlaad 2 mrk. 8 skl.,  
Og som arfvingerne efter anfordring af Skifte Forwalteren er vist videre Gield eller Prætentioner 
dette sterbboe at kunde ved komme og dagen nu er forløben, Saa Skiftet denne forretning der ved at 
den i morgen igien kand foretages, og til ende bringes, hvilket at som for en findes indført er 
tilganged og Paseret Tecterer  Schult   Henrich Brugman, Peder Hansen, 
Lars L:R: Rasmussen,  Jørgen J:R: Rasmussen,            Hans H:I:S:Ibsen, 
 Niels N: Larsen, 
 
Nest paa følgende dend 11 Januarÿ berørte aar 1702. er atter med denne forretning udi de 
vedkommendes nærværelse foretagen, og da Pasered som følger, Saa blef først for Enkens samptlig 
arfve part udlagt som er 40 Sld. 3 mrk. 6 3/5 skl., efterskrefne neml: En slet brun Mehr 5 Sld., En 
ung røe braaged koe for 5 Sld., 4 Tønder Haufre á 2 mrk. er 2 Sld., Høet som findes her til gaards er 
sat for 4 Sld., En lin weff med behørig Jern var sat for 3 Sld., En hand Qvern med hus for 1 Sld. En 
ploug med jern bøsse Jufl og ringe for 1 Sld. 3 mrk., En straa bonds tønde 4 skl., En Salt tønde for 
12 skl., Enken til kommer og af forskrefne anpart indfrilse penge udi denne 25 gaard i Røe sogn 
efter forf: meening dend halfve part deraf som er penge 16 Sld. 2 skl., En Messing Kiedell som er 
liden og gammell for 1 mrk., Hos Jørgen Hansen udbÿgger paa gaardens grund som hand er skÿldig   
her til boet penge 1 mrk., ved forster lønnen 4 mrk., Et tønde stomer for 2 skl., Hos sin Daatter 
Maren 5 mrk. 1 skl.,  Hos Sønnen at have 1 skl.,  
Sønnen Esper Hansen som hans faderbroder Lars Rasmussen i Clemmensker sogn er werge for 
til kommer sin faderne og Søskende arfve part som til sammen er 18 Sld. 9 skl., Hvor for ham er 
udlagt af de indfrielse penge som for er melt paa denne 25 gaard i Røe sogn   til kommer ham som 
og nu til ham er udlagt penge 10 Sld. 2 mrk 12 skl., En sort stiernet Koe 5 Sld., Et brunt gillet fior 
gammel Hest for 2 Sld. 2 mrk., til overs 3 skl.,  
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Daatteren Marene Hansdaatter som fendes faderbroder Jørgen Rasmussen i Allinge er werge 
for, til kommer sin faderne og søskende arf, som til sammen er 9 Sld. 5 skl., der for til hende udlagt 
anpart forne: indfrielse penge af dend 25 gaard i Røe sogn, efter forskrefne indførte meening at 
have 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., En ung graa  Mehr 5 Sld., til overs 5 mrk. 1 skl., Nok til kommer Moderen 
af den anpart hendes sidst afdøde 2de børn én søn og én daatter til kommer af deres Sl: Faders Ifare 
Klæder som for er melt penge 5 mrk., hvor for er udlagt, en graa wadmels Kioll 2 Sld., til overs 3 
mrk.,  
Sønnen Esber Hansen som faderens broder Lars Rasmussen er werge for til kommer af sin Sl: 
Faders Ifareklæder baade efter faderen og forne: begge sine afdøde søskende i alt penge 3 Sld. 1 
mrk. 5 skl., Hvor for er udlagt en Sort fifskaftes Kioll med sorte Knapper udi 3 Sld., en sort Hatt er 
sat for 2 mrk.,  til overs 11 skl.,  
Daatteren Marene Hansdaatter som faderbroderen Jørgen Rasmussen i Allinge er werge for, til 
kommer af sin Sahl: Faders Ifareklæder, baade efter faderen og begge sine afdøde søskende i alt 
penge 6 mrk 10½ skl., hvor for er udlagt Hos Moderens udleg 3 mrk., en røe fifskaftes fior Skiorte 
med lærred under fore sat for 2 mrk., et par Sort fifskaftes Bopser for 1 mrk., Hos broderen Esber 
Hansens laads udleg at have 10½ Skl.,  
Forskrefne i vores nærværelse at være Pahsered, og det øfrige denne 25 gaard ved kommer her fore  
lov og rett og gode Mands Kjendelse Remittered, des til widnes bÿrd Hvor saa her med dette Skifte 
er slutted, at saaledes er tilgaaed og Pahseret som for Skrefvet staar, des til Witterlighed under vore 
hender og Signatur. Actum Ut Supra. Schult  
Henrich Brugman, Peder Hansen, Lars L:R: Rasmussen, 
Jørgen J:R: Rasmussen,      Hans H:I:S: Ibsen,                 Niels N: Larsen, 
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Anno 1702. Den 19 December. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og 
Wurdering, Og paa følgende Schifte og Liqvidation efter Jens Madsen Salige hustru,Anna 
Pedersdaatter, Imellem hendis efterlatte mand Jens Madsen som boer paa det 16 
Kongl: Mayst  Waarnede  beliggende paa Tingsta udi Westermarie sogn, hvor bemelte hans 
hustru, ved døden afgik, hand paa eene side, og paa dend anden side, denne Sahl: Qvindis efterlatte 
søn som er navnlig 
 
en søn som er navnlig Hans Hansen Holm som er gift og boer i Westermarie sogn. 
 
Paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen og Niels Ibsen. 
ibdn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper.  
En brun Hoppe for 8 Sld., en brun bliset ung Hoppe for 5 Sld., en brun stiernet Hoppe for 5 Sld., en 
brun skimlet Hoppe for 5 Sld., en Hoppe som er gl. for 3 Sld. 2 mrk., en sort brun Hoppe med en 
sort plett paa dend wenster laar som er en skouf Hoppe for 6 Sld., en sort brun skouf Hoppe for 5 
Sld., en røe røgget Koe for 6 Sld., en slett rød Koe for 5 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 4 støker gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld., it Lam for 2 mrk.,  
Boehafve. 
En wogn med Høestier tøm, hammell og seeler for 3 Sld., en ploug med sin behør for 2 Sld. 2 mrk., 
en harre med træ tinner for 1 mrk. 8 skl., nog en harre for 1 mrk., en sleede med stier for 1 mrk. 8 
skl., en ruhl med jern tappe og skogle for 2 mrk., it aar med bill paa for 1 mrk., en haandqvern med 
huus og træseigl for 2 mrk., it tørf jern for 1 mrk., en jern tyfve for 1 mrk., en liden øpse for 12 skl., 
en lyng rifve for 8 skl., en cabel høe wefvel for 1 mrk., it for reeb for 4 skl., it bag reeb for 8 skl.,  
Kaabber. 
En gl. kaabber kitte kedel med jern grefve udi for 2 mrk., en jerngryde kraag for 3 mrk., en 
førrekiste foruden laas og hengsler for 1 mrk.,  
Sengeklæder. 
En hvid ullen underdynne for 1 Sld., en hvid ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen 
pudestop for 12 skl.,  
Sæden i Laderne. 
2 stolperum Biug naar till  reyderne, er ansat paa 6 tønder, tønden 5 mrk., er 7 Sld. 2 mrk., it 
stolperum Haufre er ansat paa 8te tønder tønden 2 mrk., er 4 Sld., Høe udi it Høegull er sat for 4 
Sld., Rug sæden som er saaed her ved gaarden Anno 1701 nu i fisked som er sat paa 3½ skeppe, 
skeppen sat for 1 mrk. 8 skl., er 5 mrk. 4 skl.,  
I Stuen. 
It bord i stuen for 1 mrk. 8 skl.,  
Tilstaaende Giæld. 
Peder Isaksen i Wæstermarie sogn, er her till boet skyldig penge 1 mrk.,  
Hans søn Anders Pedersen er og her till boet skyldig 4 skepper Haufre, som blef Jens Madsen 
skyldig for 2 aar siden á skeppen 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne boes anførtte middel till penge 82 Sld. 2 mrk.,  
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Denne Sahlige Qvindes Ifareklæder angaaende, da vare de af ringe værdt, saa nær som it gl. sort 
wadmels skiørt, som hindes søn Hans Hansen bekom og annemmed, hvor med hand var tilfreds saa 
der ved, denne post beroer og forblifver; 
Lauris Nielsen i Westermarie sogn fordrede 7 mrk. 8 skl., som Jens Madsen self vedstoed,  
Peder Hansen i Westermarie sogn Paa Tingsted fordred 2 Sld.,  
Lars Pedersen i Almingdhuuset fordrede som Jens Madsen angaf at være skyldig penge 2 Sld.,  
Bohl Jensdaatter fordrede Koe leye 3 mrk.,  
Hans Henriksen i Westermarie sogn fordred 1 mrk., som Jens Madsen self angaf Lars Andersen i 
Aarsballegaarden i Clemmedsker sogn fordred 5 mrk. 4 skl.,  
Jacob Henriksen Pottemager i rønne fordred som Jens Madsen angaf at være skyldig 2 mrk.,  
Jens Pedersen i Nylaursker sogn, som tilfoer har verret paa Holmen, fordred for it Lam 2 mrk.,  
Summa bort skyldige Gield, opdrager till penge 9 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Jens Madsen er venlig og wellforligt med sin Stifsøn Hans Hansen Holm, saa hand er fornøyet 
med det, som Hans Holm tilforn har bekommet af Jens Madsen, baade for sin fæderne arf og nu 
sin møderne arf, og der med er fornøyet i alle maader, og hafver indtet meere at fordre eller krefve 
Jens Madsen sin Steffader till denne dag. At dette saleedes er Passeret og tilgaaet, som forskrefvet 
staar, Testerer vi underskrefne med vorre hænder Actum Anno Die Et Loco Ut Supra.  
Jens J:M:S: Madsen egen haand.   Hans H:H: Hansen Holm. 

 Arist Ibsen.  Niels N:I:S: Ibsen. 
 

Anno 1702 Den 13 January er efter Lovlig Giorde tillysning og advarsel till de 
vedkommende og foregaaende Registering 19 December, nest forleeden 1701. er nu i dag holden 
endelig skifte og Liqvidation, efter Jens Madsens Sahl: Hustru Anna Pedersdaatter, som 
med bemelte sin hosbonde boede og hun ved døden afgik, paa ded 16 Waarnede beliggende paa 
Tingsta i Wæstermarie sogn, og det imellem denne Salige Qvinsdes efterlatte Mand, bemelte Jens 
Madsen paa eene, og paa anden side denne Sal: Qvindes  
søn som er Hans Hansen Holm boende i Westermarie sogn, som er sin egen wærge, og som 
Sønnen bemelte Hans Hansen, som registeringen under hans egen haand før sin møderne arf, og 
hvis hand her af Sterfboet kunde hafve at Prætendere, i alle maader des udvisning er fornøyet, saa 
fordi dette fornefne 16 wornede er Kongens gaard mødte her paa Sterfboet efterskrefne. 
 
Paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen og Niels Ibsen. 
Boende i Wæstermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Saa blef forberørte 16 Waarnede af bemelte wurderings mænd Arist Ibsen og Niels Ibsen, efter dend 
skiønning som forhen ved 4er mænd dend 9 Augusty 1701 er worden afseet, nu for desto beder 
rigtigheds skyld anslagen udi penge neml: Stufve længden som er i sig self 12 stolperum som nu 
befindes meget gammel hofvet tømmeret, og en deel deraf brøstfeldig, taget er iligemaade gammelt, 
og brøstfeldig; Mens siden formælte skiønning er passeret ved 4 mænd er stufve længden med bag 
og wegge noget forbedret, og er stue lengen anseet og nu befindes i brøst, og sat i penge for 7 Sld. 2 
mrk.,  Ladelængen som og er 12 stolperum, som førhen giorde 4 mænds skiønning formelder, hvor 
af de 3 stolperum i wæster ende er gammelt hofvet tømmer, og skiæls ved hæfd, mens de andre 9 
stolperum er gandske brøstfeldig, og i alt henger paa mange støtter. Saa er og taget ofver samme 
længe heel brøstfeldig, nu af berørtte wurderings mænd anseet, og ofver alt er lade lengen sat i brøst 
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paa penge 11 Sld., Summa Heelegaardens brøstfaldighed sat for penge 18 Sld. 2 mrk., Hvor till nu 
af Sterfboes middel er udlagt, en graae Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for 8 Sld., en røed 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., 2 Faar for 6 mrk., Summa 18 Sld. 2 mrk.,  
Forskrefne udleg imodtog og nøyedis Jens Madsen med, og der imod lofvede, at hand vilde 
reparere forskrefne gaardens brøstfeldighed, saa gaarden i sin tid skall findes forsvarligen. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor fordred som rester for 1701  
Nsgelt og Sppenge 12 skl., egte og knegte penge 2 Rd. 1 mrk. 6 skl., smørtræ penge 9 skl., er 3 Sld. 
2 mrk. 11 skl., udlagt en sort brun skovhoppe med en sort plet paa ded wenstre laar for 6 Sld., til 
ofvers 2 Sld. 1 mrk. 5 skl., hvorimod Jens Madsen lofvet i Bog clarringen forskrefne anførte ustant 
at betale; Kirke wærge Arist Ibsen fordred tiende for Anno 1701 3 skepper Haufre ansat for 1 mrk. 
4 skl., her for giort indførsel haufren for 20 skl.,  
Laurids Nielsen i Westermarie sogn fordrer 7 mrk. 8 skl., udlagt 2 Faar for 6 mrk., en rull med jern 
tapper og skogle for 2 mrk., till ofvers 8 skl.,  
Peder Hansen paa Tingsta, fordred efter forige registering og nu vidre 2 Sld. 10 skl., udlagt ved 
skattens udleg at hafve 2 Sld. 10 skl.,  
Lars Pedersen som boer i Almigshuuset fordred og efter skrefne registering, og nu vidre i alt penge 
2 Sld. 3 mrk., udlagt en brun stiernet Mæhr for 5 Sld., til ofvers 2 Sld. 1 mrk.,  
Boel Lauridsdaatter fordred Koe leye penge 3 mrk., udlagt hos Lars Pedersen udlæg at hafve 3 
mrk.,  
Hans Henriksen i Westermarie sogn fordred 1 mrk., udlagt hos Lars Peders udleeg 1 mrk.,  
Lars Andersen i Aarsballegaarden udi Clemmedsker sogn fordred 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt hos 
Lars Pers udleeg at hafve 5 mrk., it forreeb for 4 skl.,  
Jacob Pettersen i Rønne fordred 2 mrk., udlagt it tørfjern for 1 mrk., en jern tyfve for 1 mrk.,  
Jens Pedersen i Nyelaursker sogn fordred 2 mrk., udlagt it Lam for 2 mrk.,  
Hans Pedersen paa Tingsta i Wæstermarie sogn fordred nu som vedgikes penge 5 mrk., udlagt en 
tønde Biug for 5 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 3 Sld., udlagt 6 tønder Haufre á 2 mrk er 3 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 3 Sld., udlagt af en brun bliset Mær 3 Sld.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en brun bliset Mær 4 mrk., en lyng rifve 
for 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 1 Sld., udlagt af en brun bliset Mær 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Sterfboets bort skyldige Gield till penge 41 Sld. 3 mrk. 
13 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold penge 40 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Hvilken Summa Jens Madsen tilsammen beholder, imod sin Salige Qvindes begrafvelsis 
bekostning. Saa og till arf efter sin Salige hustru, efter som hindes søn er for sin anpart forud 
fornøyet foruden dette Sterfboets registering som før ermælt, og er da Jens Madsen for de 40 Sld. 2 
mrk. 3 skl., udlagt efterskrefne, hos amptskrifverens udlæg 11 skl., en brun skimlet Hoppe for 5 
Sld., en sort brun skov Hoppe for 5 Sld., en røe røgget Koe for 6 Sld., en wogn med Høestier tøm, 
hammel og seeler for 3 Sld., en ploug med behør for 2 Sld. 2 mrk., en harre med trætinner for 1 
mrk. 8 skl., endnu en harre for 1 mrk., en slee med stier for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl for 1 mrk., 
en haand qvern med huus og træ seil for 2 mrk., en liden øpse for 12 skl., en kabel Høe wefvet for 1 
mrk., it bag reeb for 8 skl., en gl. kaabber kedel paa en kitte stoer for 2 mrk., en jern gryde kraag for 
3 mrk., en fyrre kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., en hvid ullen underdynne for 4 mrk., en hvid 
ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen pude stop for 12 skl., 5 tønder Biug á 5 mrk er 6 
Sld. 1 mrk., af Hauren er till beste 2 mrk. 12 skl., Høet som er sat for 4 Sld., 3½ skeppe Rug som er 
saaed á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., it bord i stuen for 1 mrk. 8 skl., hos Peder Isaksen  
1 mrk., hos Anders Pedersen 2 mrk., hos Lars Niels udlæg 8 skl., Clar. 
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Efter skifteforwalterens anfordring hafde de vedkommende ike videre som dette Sterfboe kunne 
komme till beste at angifve, ej heller at Sterfboet videre til nogen kunde skyldig være, end foran 
findes indført; Og som arfvingen denne Sal: Qvindes Søn for sin anpart arfve, er fornøyet, efter som 
forhen er mælt, saa sluttes dette skifte her ved. Hvilket at saa er tilganget og Passeret som for 
skrefvet staar; dis till vidnisbyrd under vore hænder og Zigneter Skiftesteden Ut Supra. 
Stephen Schult.  H. Brugman.  Jens J:M:S: Madsen. 
Hans H:H; Hansen Holm. Arist Ibsen.           Niels N:I:S: Ibsen. 
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Anno 1702. Den 9  January. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salige Jep Mounsen, som boede døde i it Udhuus, liggende 
paa Linne skoufsgrunden i Røesta, udi Røe sogn, imellem denne Sal: Mands efterlefvende hustru 
Anna Olsdaatter, for hende er efter hendis  begiering til laugwærge anordnet, Hans Jensen 
Norden i Røe sogn,  paa eene side, og paa anden side, denne Sahl: Mands med bemelte sin hustru 
auflede  daatter, 
 
Anna Ibsdaatter paa 25 aar gl. for hende er till wærge anordnet Jens Ibsen I Røe sogn 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  HøyEdle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
 skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Niels 
Laursen og Hans Ibsen. Begge boende i Røe sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger. 
 
 En guhl røe skimlet og bliset Hest gilling for 4 Sld., en brun bliset Mæhr for 6 Sld., en sort hielmet 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en liden røe braaget Qviekalf for 2 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., en gl. 
udøgtig wogn for 2 mrk. 8 skl., en gl. liden huusstie for 8 skl., en liden haandqvern for 2 mrk., en 
stand tønde for 2 mrk., it lidet ølkar for 2 mrk., en hammel. Tøm og halsseeler for 1 mrk.,  
Huuset som denne Salige Mand iboede og fradøde som er 7 stolperum, som er gl. med straaetag 
paa, og alt hvis der udi jord og nagelfast forefindes, er tilsammen sat for 8 Sld., 2 smaae bøtter for 4 
skl., en kitte for 4 skl., en gl. span for 2 skl., en half tønde med bonne udi for 1 mrk., en gl. half 
tønde for 8 skl., en gl. stoer tønde for 4 skl., en gl. kiste med hengsler for 12 skl., en seys med bom 
og ringe for 2 mrk., it gl. deignetrug for 8 skl., en brøde for 1 mrk., en gl. haspe for 8 skl., it hug 
jern for 2 skl., en lund stike naur for 4 skl., en liden øpse for 4 skl.,  
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Anno 1702. Den 19  January. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Salige Jens Pedersen, som boede døde paa det  Kongl: May: 
8 Waarnede  beliggende udi  Pedersker sogn, og det imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru 
Bohl Herlofsdaatter, for hende blef efter hendis  begiering til laugwærge anordnet, hendis broder 
Arist Herlofsen boende i Aaker sogn,  paa eene side, og paa anden side, denne Sahl: Mands med 
bemelte sin hustru auflede børn, som er 3 sønner og en daatter, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Peder Jensen paa 12 aar gl. for ham er til wærge anordnet hans fader broder 
Lars Pedersen boende i Aacher sogn. 
Dend anden søn er Hans Jensen paa 4 aar gl. for ham er till wærge anordnet hans Moderbroder 
Jep Herlofsen i bemælte Pedersker sogn. 
Dend yngste søn Herlof Jensen, under it aar gl. for ham wærger hans faders søstermand Niels 
Jørgensen boende i Aaker sogn. 
Daatteren Elsebeth Jensdaatter  paa 15 aar gl. for hende er till wærge anordnet Mads Jensen 
Moderens sydskinde barn boende i Pedersker sogn. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Basen og Anders 
Rasmusen. Begge boende i bemelte Pedersker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En røe braaget gillet Hest for 8 Sld., en gl. røe bliset Hest er sat for 4 Sld., en brun bliset Hoppe for 
8 Sld., it brunt Horsføll i andet aar gl. for 3 Sld., it brunt bliset Horsføll, som er i andet aar gl. og er 
halt paa ded eene bagben, er der for ikun sat for penge 1 Sld.,  
Qveg. 
En blak skioldet Koe for 6 Sld., en blaket Koe for 6 Sld., en brun ung Koe for 5 Sld., en røe braaget 
ung Koe for 5 Sld., it brunt Tyrnød for 2 Sld., it lidet blaket Qvienød for 1 Sld. 1 mrk.,  
Faar 10 støker gammel Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk.,  
Giæs. 3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk., en sort plettet Orne 2 mrk., 3 hvide galt grise á 
1 mrk er 3 mrk., en hvid Soegris for 1 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En brøger kedel paa 3 fieringer stoer weyer 28 skaalpund á 24 skl er 10 Sld. 2 mrk., en gl. kaabber 
kedel paa 2 spanne stoer weyer 7 skaalpund á 1 mrk er 1 Sld. 3 mrk.,  
Jern Wahre. It tørg jern for 1 mrk. 4 skl., en lyng rifve for 12 skl., en høe tyfve for 8 skl., en gl. krak 
øpse for 8 skl., en gl. seys med bom og ringe for 8 skl., en gl. seys uden bom for 6 skl., en jern 
gryde kraag for 3 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med 2 gl. stier er sat for 2 Sld., hammel, tøm og halseeler er sat for 1 mrk., en 
ploug med en brake hammell jern hiul bøsse løbere og ringe for 2 Sld., en harre som er ferdig sat for 
1 mrk.,  
Paa Stueloftet.  
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3 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., it gl. ølkar paa 4 tønder stort for 4 mrk., en røste ballig 
for 12 skl., 2 gl. lin brøder for 1 mrk., en gl. sfine rok for 2 mrk., 2 tønder Rug paa stueloftet á 2 
Sld.,  
I Krubhuuset. 2 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk.,  
I Stuen. 
En gl. fyrre kiste med laas og hengsler for 4 mrk., en fyrre half kiste med laas og hengsler for 4 
mrk., it gl. fyrre bord i stuen med oben foed for 1 mrk. 8 skl., en gl. wefvet benke dynne for 
bordenden med sorte rammer paa for 2 mrk., it wefvet hiønde med guhl underfoer fpr 1 mrk. 8 skl., 
en spoelskadet gl. benkedynne under winduen 5 allen lang for 2 mrk., it lidet syed hiønde med løet 
kalfskind under for 1 mrk., en nye wefved agedynne med guhl under foer 3 mrk.,  
En  seng i Wæsterhuuset. En hvid ullen underdynne er sat for 4 mrk., en linnen gl. blaae ranned 
ofverdynne for 2 mrk., en blaae rannet ofver dynne for 6 mrk., en ullen hofvet dynne for 2 mrk., en 
blaae dantier waars hofvetdynne for 4 mrk., it half slet bruegarns lagen for 3 mrk., 
 I  en seng i Krubhuuset. En gl. hvid ullen underdynne for 8 skl., en hvid ullen ofverdynne for 1 
mrk., 2 hvide ullen hofvet dynne for 2 mrk., it gl. sengested for 1 mrk.,  
Sæden i Laden i 3 stolperum er ansat og sat for 6 tønder Biug, tønden sat for 6 mrk er 9 Sld.,  
Haufre i 2 stolperum er sat for 4 tønder Haufre á 2 mrk er 2 Sld., it stolperum Høe fra jorden og op, 
hvilket Høe Enken beholder till Gaardens Conservation og till waar foeder efter dend askole som 
paa Sterfboet blef giort; Rugen, som er saaed i afvigt, efter høst, er som er saaed i may en tønde, 
nog saaed Rug i Sandjord 6 skepper er sat for 3 Sld. 2 mrk.,  
Denne Salige Mands Ifareklæder, som var af hiemspunden tøy, berettet Enken at hafve omgiort till 
denne Salige mands Børn. 
Enken med sin laugwærge, og de til stæde værrende børnens wærger, blef af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de viste meere till dette Sterfboes middel at angifve; Hvor till de svarede, ej videre at 
være, end angifvet er, og forskrefvet staar; hvor saa forskrefne dette Sterfboes middel blef 
sammen reignet, Som andrager till Penge 117 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne Gield og Prætentioner og er der till giort udlæg i 
følgende maader nemlig. 
Kongl. May: Amptskrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor, fordred efter sin fortegnelse af 
18 January 1702 at reste for 1700: 4 mrk. 15 skl., befindes efter denne bundes skattebog efter 
opskrift under Hr: Amptskrifvers egen haand, dend 27 jully 1701 ar reste till 1 may 1701 8 Rd. 5 
mrk. 15 skl., hvor efter bunden Jens Pedersen dend 17 December 1701 har betalt til Hr: 
Amptskrifverens fuldmegtig, Hans Hiort 8 Rd. 2 mrk., saaleedes rester ej bunden meere end 3 mrk. 
15 skl., der imod berettet Enken at hafve tillgode for at hendis mand var Stokemand 1699 og stefnet 
for amptstuen som hun formoded for umagen der for af kortis de 3 mrk. 15 skl., nog fordred 
amptskrifveren for Ammo 1701. at reste af dette 8te waarnede smøe 2 skaalpund 2½ fiering 1 mrk. 1 
skl., Biug 1 skeppe 2 fiering 1 otting 1 mrk. 14 skl., 1½ tønde torsk 9 Sld., 2 les veed 2 mrk. 4 skl., 
negl: brød bagnings og Sppenge 12 skl., ægte og knekte penge 3 Sld. 1 mrk. 6 skl., smørtræ penge 1 
mrk. 9 skl., er 14 Sld. 14 skl., her for er udlagt en røe grimmet Koe for 6 Sld., en brun ung Koe for 
5 Sld., en kaabber kedel paa 2 spanne for 1 Sld. 3 mrk., en tønde Biug for 1 Sld. 2 mrk., er 14 Sld. 1 
mrk.,  til ofvers 2 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche lod ved Capitain Hans Koefod i Persker sogn 6 Sld.,  
Mads Bon Hermandsen i Nexøe fordred efter sin seddel 10 mrk.,  
Jep Nielsen i Povelsker sogn fordred tømmermands arbiedsløn penge 3 mrk. 8 skl.,  
Rasmus Hansen Smed i Nexøe fordred arbiedsløn som Enken vedgik 12 skl.,  
Jens Ibsen i Pedersker sogn fordred laante penge som Enken vedgik penge 13 Sld.,  
Niels Rasmusen i Pedersker sogn fordred høsteløn 3 mrk. 8 skl.,  
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Rester  tiende for Anno 1701 till Sognepræsten en tønde Haure 2 mrk., og el skeppe Biug 1 mrk. 4 
skl., udlagt en tønde Haufre for 2 mrk., en skeppe Biug for 1 mrk. 4 skl.,  
Kirkewærgen Anders Rasmusen fordred som rester for 1701 tiende en tønde Haure, ansat efter 
fornefne Taxt for penge 2 mrk., udlagt en tønde Haufre for 2 mrk.,  
Efter it skiftebref ganget efter salig Herlof Hansen paa 21 gaard i Pedersker sogn dend 16 may 
1695. befindes denne Sal: Mand Jens Pedersen at verre tilordnet at wærge for dend Salige Mands 
Søn Hans Herlofsen, og tilkommer hammen efter bemelte skiftebrefs indhold, sin fæderne arfve af 
løsøre Capital penge 16 Sld. 3 mrk. 4 skl., deraf reignis rentte siden berørte skiftebrefs Dato dend 
16 may 1693. till nu 16 January 1702. er naar wærgepenge afdragis penge 4 Sld. 2 mrk. 14 skl., er 
saa Capital og rentte penge 21 Sld. 2 mrk. 2 skl., Hvis berørte myndling tilkommer af sin Salige 
Faders Jord eyendombs gaard som er dend 21 gaard i Pedersker sogn, efter derom Samfrender 
Dommens indhold er bestaaende i fornefne 21 gaard som hans broder Mads Herlodsen nu paaboer, 
og her efter tillige medhvis nu her af Sterfboet myndlingen tilleggis for sin fæderne løsøre arfve 
som før ermælt, efter som myndlingens broder bemelte Mads Herlofsen, ved denne Salige mands 
dødelige afgang, nu er beordrit for forskrefne myndlingen Hans Herlofsen at wærge, som loven 
tilholder svarer og betaler, for disse 21 Sld. 2 mrk. 2 skl., er udlagt en blak skioldet Koe for 6 Sld., 
en blaket Koe er sat for 6 Sld., i Wæsterhuuset, en hvid ullen ofverdynne for 1 Sld., en linnen blaae 
rannet ofverdynne for 2 mrk., en blaae rannet ofverdynne for 6 mrk., en ullen hofdynne for 2 mrk., 
en blaae dantis waars hofvet dynne for 4 mrk., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en fyrre half kiste 
med laas og hengsler i stuen for 4 mrk., it lidet syed hiønde med løet kalf skind under for 1 mrk., en 
seys uden bom for 6 skl., er 21 Sld. 2 mrk. 6 skl., til ofvers 4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reysen bevilget 4 Sld., Accorderit for 2 Sld. Penge. 
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget, og der i bereignet slet papir og reysen 5 Sld., 
Accorderit 3 Sld. Penge. Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 1 Sld., Accorderet for 3 mrk., penge. For 
disse 10 Sld. 3 mrk., er udlagt en 3 fierings kaabber kedel weyer 28 skaalpund á 1 mrk. 8 skl., er 10 
Sld. 2 mrk., af it half slet bruegarns lagen som er sat for 3 mrk., deraf 1 mrk.,  
Summa anfrager ald forskrefne Gield og Prætentioner till penge 71 Sld. 1 mrk., 
Deraf er i fuld betaling udlagt efter som før anfindes indført 46 Sld. 2 mrk.,  
Nog  5 mrk. 4 skl., er 47 Sld. 1 mrk. 4 skl.,   Dend øfrige Summa 23 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Kand heraf ej udleggis, men aller underdanigst ved dette Sterfboe observeris/: 
Efter som denne gaard er hans Kongl: May: waarnede:/ høyst bemelte hans Kongl May: aller 
naadigste udgangne forordning, daterit København dend 15 January Aar 1701. till Gaardens 
udreedelse, som af os skifte betiendter allerunderdanigst bereignis, efter allernaadigst forordningens 
indhold, en ploug med 8te døgtige Bæster en wogn og harre med fornøden reedskab, og saa mange 
tønder Korn af alle slags, som till gaardens sæd udkræfvis, hvor af ej nu i Sterfboet findes meere 
som in natura kand udleggis, end fornefne 3de bæster, som er en røe braaget gillet Hest for 8 Sld., en 
røe bliset Hest for 4 Sld., en brun bliset Hoppe for 8 Sld., er 20 Sld., for de øfrige 5 bester beriegnis 
36 Sld., fornefne ploug med jern hiull bøsse løbere og ringe, saa og en brake hammell for 2 Sld., 
forberørte wogn med smaa stier, er sat for 2 Sld., en harer med en hammel, tøm og halseeler for 2 
mrk., dend Rug som her ved berørte wornede i afvigte efter høst er saaed, som er en tønde 6 skepper 
taxeret for 3 Sld. 2 mrk., resten af dend till dette waarnede udfordrende sæde korn, derom blef 
Enken med sin laugwærge, af skifteforwalteren tilspurdt, hvor meget af hver slags gaardens sæd 
udkræfver; Hvor till hun svarede at Sædwaanlig der till behøfvis 7 tønder Biug, tønden efter forhen 
beriegnede taxt ansat for 6 mrk., er 10 Sld. 2 mrk., item 14 tønder Haufre iligemaader for 2 mrk., 
tønde beriegnet, som opdrager 7 Sld.,  
Summa andrager ald dette Waarnedis udreedelse til penge 81 Sld. 2 mrk.,  
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Deraf  findis nu her i Sterfboet In Natura som før ermelt, de udlagte 3 beester, Ploug, wogn, harre, 
hamle og dend Rug som er saaed som opdrager till penge 28 Sld., resten som er 53 Sld. 2 mrk., 
deraf for naar Sterfboet nu at betale 41 Sld. 3 mrk. 6 skl., hvor aførre nu af Sterfboes middel 
udleggis efterskrefne nemlig, it brunt Horsføll i andet aar gl. er sat for 3 Sld., it brun bliset Horsføll 
i andet aar gl.. som er halt paa det eene bagbeen, er derfor ikun sat for 1 Sld., en røe braaget ung 
Koe for 5 Sld., it brunt Tyrnød for 2 Sld., it lidet blaket Qvienød for 1 Sld. 1 mrk., 5 Faar á 3 mrk., 
er 3 Sld. 3 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk., en sort spettet Orne for 2 mrk., 3 
hvide galt grise for 3 mrk., en hvid Soegris for 1 mrk., it tørf jern for 1 mrk. 4 skl., en lyng rifve for 
12 skl., en hørre tyfve for 8 skl., en gl. krak øpse for 8 skl., en gl. seis med bom og ringe for 8 skl., 
en jern gryde kraag for 3 mrk., 3 straae bonds tønder paa Stueloftet for 1 mrk. 4 skl., it ølkar paa 4 
tønder for 4 mrk., en røste ballig for 12 skl., 2 gl. linbrøder for 1 mrk., en gl. spinrok for 2 mrk., 2 
tønder Rug for 4 Sld., 2 straaebonds tønder i Krubhuuset for 1 mrk., en fyrre kiste i stuen med laas 
og hengsler for 4 mrk., it fyrre bord med obenfoed for 1 mrk. 4 skl., en nye wefved benkedynne for 
bordenden med sorte rammer for 2 mrk., it wefved hiønde med guhlet under foer for 1 mrk. 8 skl., 
en spoelskadet gl. benkedynne under winduen 5 allen lang for 2 mrk., en nye wefved agedynne med 
guhl underfoer for 3 mrk., af it bruegarns lagen sat for 3 mrk., deraf 2 mrk., Krobhuuset, en hvid 
ullen underdynne er sat for 8 skl., en hvid ullen ofverdynne for 1 mrk., 2 hvide ullen hofvetdynner 
for 2 mrk., it sengested for 1 mrk., 4 tønder 4/5 tønde Biug tønden 6 mrk., er 7 Sld. 12 skl., 2 tønder 
Haure 1 Sld., 3 gl. Gies og en Gaasse á 20 skl er 1 Sld. 1 mrk., ved skattens udleeg 2 skl., ved Mads 
Herlofsens udleeg de 4 skl.,  
Saa blef Enken af skifteforwalteren tilspurdt, om hun fremdeelis vilde forblifve ved dette 8tende 
Waarnede, hvor till hun svarede ja, at hun fremdeelis der ved vilde forblifve, og lofvet hun med sin 
laugwærge, at afreede hvis bør, saa at landgielden sampt skatter og tiende skal ydis i rette tiide, og 
skal vorde lefvered, og Enken med hendis laugwærge at holde vedkommende Skadisløs og 
formodet Enken, at efter som hendis Salige Mand hafver for faa aar siden nemlig dend 6 Augusty 
1694. fæstet dette berørte 8 tende waarnede, og efter fæstebrefvet under berørte dato og idlige Hr: 
Amptskrifver Sr Hans Henrich Schor hans haand gifvet 26 Rd. 4 mrk., til fæstepenge, at hinde 
maatte verre berettiget nærmeste i sin tiid dette waarnede at fæste, om hun ved Gud forsiun igien 
vorder forsiufnet hvilket her fra skiftet thill dend gunstige øfrighed got befindende Rimitteris; efter 
skifteforwalterens anfordring, hafde de vedkommende ej meere at angifve, som dette Sterfboe 
kunde vedkomme, hvor ved saa dette skifte er sluttet. Hvilket at saa er tilganget og Passeret som 
forskrefvet staar, dis til vidnisbyrd under vore hænder og zigneter  
Skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra. Stephen Schults.        Henrik Brugman. 
Paa Enkens wegne Arist A:H: Herlofsen. Jep J:H:S: Herlofsen 
Anders Rasmusen.   Hans H:L: Lassen egen haand. 
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Anno 1702. Den 20  January. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte  Deeling og efter Salige Thommas Folkman, som boede døde paa dend 7de Jord 
eyendoms gaard  beliggende i Povelsker sogn, og det imellem denne Salige Mands  hustru Anna 
Pedersdaatter, for hende blef efter hendis  begiering til laugwærge anordnet, hendis Systermand 
Peder Hansen boense i bemelte ofven Nexøe i Boelsker sogn,  De paa eene side, og paa anden side, 
denne Sahl: Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som nu  er en 3 sønner og 2 daatter, hvor 
af. 
 
Dend eldste søn er Peder Thommasen Folkman 18 aar  gl. dend 1 febr: 1702. for ham er som 
tilsiuns wærge nu anordnet Hans Seyersen boende i Povelsker sogn. 
Dend anden søn Jacob Thommasen Folkman 18 aar  gl. dend 1 febr: 1702. for ham er og som 
tilsiuns wærge nu anordnet Niels Udde  boende i Povelsker sogn. 
Dend yngste søn Jørgen Thommasen Folkman paa 7de aar gl. for ham er til wærge anordnet 
hans Moder broder Rasmus Pedersen i Boelsker sogn. 
I steden for Rasmus Pedersen i Boelsker sogn, er for den yngste søn Jørgen Tommasen dend 24 
febr. 1702 hans Stiffader Jørgen Pedersen samtøked at værge med saa skiel at Rasmus Pedersen har 
indseende som skiftebrefved opskrifved viser 
Dend eldste daatter er  Margrete Thommasdaatter  paa 14 aar gl. for hende er nu till wærge 
anordnet Jens Pedersen boende paa Rabekagaarden i Ibsker sogn, som er myndlingens Morbroder. 
Dend yngste daatter er Kirstine Tommasdaatter paa 10 aar gl. for hende blef til wærge anordnet 
Moderens Systermand Anders Ollufsen boende i Boelsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Ollufsen 
og Jens Madsen. Begge boende i bemældte Povelsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som 
her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En mørk brun Hest gilling for 11 Sld., en gl. sort Hest for 2 Sld., en brun gillet Foele i 3de aar gl. for 
3 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe for 5 Sld., en brun bliset Hoppe for 6 Sld., it sort Horsføll i forleeden 
fisket for 3 mrk.,  
Qveg. 
En blak hielmet hvid menket Koe for 4 Sld. 2 mrk., nok en blak hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 
hvid en hornet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe for 5 Sld., en brun Koe for 4 Sld. 3 mrk., 
en hvid Koe for 4 Sld., en hvid Qvie for 5 Sld. 2 mrk., en blaket stud for 4 Sld. 2 mrk., en bleeget 
stud for 4 Sld. 2 mrk., it brunt studnød for 2 Sld. 1 mrk., it blak braaget studnød for 1 Sld. 3 mrk., it 
bleget Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., it sort Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., it sort braaget Qvienød for 3 
Sld. 3 mrk., en blak røget studkalf for 1 Sld., en sort studkalf for 3 mrk., en brun braaget studkalf 
for 3 mrk.,  
Faar. 14 støker Faar á 3 mrk er 10 Sld. 2 mrk.,  
Giæs. 4 gl. Giæs og en Gaasse a 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Svin. 2 sorte spettet galte svin á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en hvid Soegris for 1 mrk., en sort plettet 
Soegris for 1 mrk., en brun plettet galt gris for 1 mrk., en sort plettet Soe for 1 Sld., endnu en sort 
plettet Soe for 3 mrk., en hvid Soe for 1 mrk. 8 skl., en sort Soegris for 1 mrk.,  
Kaabberwahre. 
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En gl. brøger kedel paa 1½ tønde stoer staaende i muur, er vægtig till penge 10 Sld., en gl. 
brendeviins pande staaende i muur med tilhørrende hatt og piber, er vegtig till penge 8 Sld., en 
kaabber kedel paa en kitte stoer, er vegtig till penge 1 Sld., en malm gryde paa en kitte stoer er 
vægtig till 1 Sld., en mæssing kedel paa en span stoer er vægtig till penge 1 Sld., 
Jernwahre. 
En græs seys med bom og ringe for 3 mrk., en kron seys med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., endnu 
en græs seys med bom og ringe for 2 mrk. 8 skl., it kløf sauf for 3 mrk., 2 tørfjern á 8 skl er 1 mrk., 
en jern spade for 8 skl., en liden naur for 4 skl., en lunstøke naur for 8 skl., en stolpe naur for 12 
skl., en stoer stolpe naur for 1 mrk., endnu en liden naur for 6 skl., 2 ploug hofle á 12 skl er 1 mrk. 8 
skl., 2 hakelse knifve á 8 skl er 1 mrk., en ploug knif for 1 mrk., en lyng rifve for 2 skl., nog en lyng 
rifve for 8 skl., endnu en lyng rifve for 8 skl., endnu en ploug knif for 8 skl., ploug ringe for 8 skl., 
en gl. lær tøm for 1 mrk., en aar bill for 4 skl., en gl. aar bill for 2 skl., en draglenke for 8 skl., en gl. 
jern hille for 8 skl., ploug ringe for 12 skl., endnu en draglenke for 8 skl., en jern brake for 4 skl., en 
trengsel for 8 skl., it hartøy, hammer og støf for 1 mrk., en skrue naur for 8 skl., en skomager tang 
for 8 skl., en knibe tang for 4 skl., en nebtang for 2 skl., 5 stenger staall for 1 mrk. 8 skl., stud ringe 
for 4 skl., endnu stude ringe for 4 skl., og 6 skl., endnu ploug ringe for 6 skl., en stok øpse for 1 
mrk., 3 smaae høfle á 4 skl er 12 skl.,  
Træware i Sterfhuuset. 
It ølkar paa 2 tønder for 6 mrk., it gl. ølkar i steerhuuset paa 1½ tønde for 3 mrk., it gl. ølkar paa en 
tønde stoer for 1 mrk. 8 skl., en gl. ballig for 4 skl., en karm wogn med hammeltøm af cabel og 
halseeler og hammel seeler for 2 Sld. 2 mrk., en gl. arbieds wogn med stier for 1 Sld.,  
I wæster huus. 
Endnu en gl. wogn uden stier for 1 Sld. 2 mrk., endnu  en gl. wogn foruden stier for 1 Sld., 2 harrer 
med Jern tinner for støket 4 mrk er 2 Sld., en ploug med skiær, hiul, bøsse, og løbere foruden knif 
og ringe for 1 Sld., en slæde med sleede car, dret og jern vidier for 1 Sld., it aar foruden bill for 8 
skl., endnu it aar uden bill for 4 skl.,  
I søndre lade. 
3 par høestier á 1 mrk. er 3 mrk., 5 støker skifwrag planker sat for 2 mrk., en stomp af en bage raft 
for 6 skl., en gl. huus stie for 6 skl., en liden tæke aas for 6 skl., it lidet egetræ i gaarden for 6 skl., it 
mindre egetræ ibdn. For 4 skl., en ruhl med jern tappe og skogle for 1 Sld. 2 mrk., endnu en 
huusstie for 1 mrk. 8 skl., 2 smaae deeler i wæsterlenge á 4 skl er 8 skl., en førredeele i søndrelade 
for 6 skl., en bage raft for 8 skl., it eegetræ till en leyd ibdn. For 6 skl., 2 smaae møgbræ for 4 skl., 
en liden tillestie for 4 skl.,  
Hvis sæd som nu er till bæster udi laderne, sampt foeder, af Høe og halm, der om blef Enken og 
børnen med flælits wærgernis og de vedkommendis samtøke, nu Accorderit efter aftale foreenet 
saaleedis, at Enken det tilsammen imodtager, og lofvet Enken der imod at will afclarrer og betale, 
alt hvis som rester, af landgilde bog clarings penge, tiende og rettighedder med Qvartalskat for 
Anno 1701 og hvis videre af sæden endda kand verre, skal forblifve till fællits føde og forderit till 
frembarf og naar foeder;  
Paa wæstertillet,  
En  tønde med fiær for 2 Sld., en half tønde med en bon udi for 4 skl., en straabonds tønde for 6 
skl., en øltønde for 1 mrk. 6 skl., en straaebonds tønde for 6 skl., en dito for 6 skl., en kierne for 1 
mrk. 8 skl., en half tønde med fiær udi for 1 Sld., endnu en straaebonds tønde for 4 skl., en 
standtønde er en stande for 4 skl., en leyel for 6 skl., en fiering for 4 skl., it gl. ølkar for 3 mrk., en 
span for 4 skl., en laagebøtte for 4 skl., en trætragter for 6 skl., en strippe for 2 skl., endnu en leyel 
for 4 skl., en half tønde for 6 skl., it brødbende for 8 skl., en straae bonds tønde for 6 skl., en liden 
brøde for 8 skl., 2de skruer til huus Biugning af træ for 2 mrk., Imellem huuset, it fyrrebord for 1 
mrk. 4 skl., 2 tønder for 12 skl., 2 tønder á 8 skl er 1 mrk., it gl. Ølkar for 1 mrk.,  
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I wæster Herberghuuset. 
It langt bord for 1 mrk., 2 bagstoele á 1 mrk er 2 mrk., it askebord med foed for 4 mrk., en gl. fyrre 
kiste med laas for 1 mrk.,  
I Wæster huuset i Søndre sengen. 
Sengestæden satfor 1 Sld., der udi er følgende, en blaae rannet bolster ofver dynne for 1 Sld. 2 mrk., 
en linnen underdynne for 4 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., en blaae rannet hofvet dynne 
for 1 mrk. 8 skl., en hofvet pude af linnet foruden lin waar for 1 mrk., en linnen hofvet pude med lin 
waar paa for 1 mrk., it bruegarns lagen for 2 mrk., it wefvet sengklæde for 8 mrk.,  
I den Nørre Seng. 
Sengesteden for 4 mrk., der udi en linden under dynne for 2 mrk., en blaae rannet ofver dynne for 
penge 2 mrk., en linnen hofver dynne for 1 mrk., en pude med lin vor for 1 mrk., it bruegarns lagen 
for 2 mrk., it dragsøms sengeklæde er sat for 4 Sld., i Wester seng sammested en blaae rannet under 
dynne for 1 mrk., en dooito ofver dynne for 1 mrk., en linnen pude uden lin vor for 1 mrk., en 
linnen pude med lin waar for 1 mrk., it gl. bruegarns lagen for 1 mrk.,  
Bencheklæder. 
En læsnet benkedynne med Allumit skind under 6 allen lang for 2 Sld., en benkedynne paa blaae 
bun 4 allen lang med Allumit skind under for 1 Sld. 1 mrk., en kraage syed agedynne med rannet 
under dynne vaar for 3 mrk., it kraage syed hiønde med sort wadmel under for 1 mrk., it rude 
wefvet hiønde med røt under foer for 1 mrk., it flamsk hiønde med røt under foer for 1 mrk.,  
I Stuen. En gl. benkedynne for bordenden for 1 mrk., en gl. benkedynne under winduen for 1 mrk. 8 
skl., en gl. flamsk agedynne med røt underfoer 1 mrk., en wefved agedynne med rannet under foer 
for 1 mrk. 4 skl., en benkedynne med sort bund med Allumit skind under 3 allen lang for 1 mrk. 8 
skl., it bord i stuen med askeblad lugt foed og dreyede stolper og tre laas faste skoffer for 2 Sld. 2 
mrk.,  
I Krobhuuset. 
En gl. fyrer kiste med hengsler og laas der til intet for 1 mrk. 4 skl., en ege røe mallet half kiste med 
laas og hengsler for 2 mrk., en sort fyrer half kiste med laas og hengsler for 2 mrk., 2 øltønder á 24 
skl er 3 mrk., 2 ølhalf tønder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl.,  endnu en ølhalf tønde  for 12 skl., en gl. kiste 
i drenge huuset son tilhør sønnen Jacob Tommesen Folkman. 
I Stuen.  
It gl. fyrrer wraae spin, med 2 laasfaste dører førre og oben rum for 1 Sld., it førrebord neden till i 
stuen med skoffe under er sat for 1 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre till penge 184 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Denne salige Mands Ifareklæder, er efter angifvende, anvendt till børnens nytte at slide, denne 
Salige Mands Gewer, blef seelt imellem de 3de denne salige mands sønner, og bekom dend yngste 
søn deraf it par gl. fyr pistoler og en liden mæssing kaarde med it gull lær geheng. Nog blef 
angifven en gl. liden bruden mæssing lysestage for 8 skl., en mindre dito for 12 skl., en stører 
mæssing lysestage for 1 mrk., it tinfad mangut for 1 mrk., it lidet gl. tinfad for 8 skl.,  
Blifver  saa Sterfboes løsøre middel summa penge 185 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurde Enken med sin laugwærge saa og børnen og deris wærger, om de viste 
meere rørrende gods till dette Sterfboes bæste at angifve, hvor till de svarede ej videre at være 
forskrefvet staar, og som dagen nu er forløben, saa sluttes denne forretning saavidt, at den i morgen 
videre kand foretagis, at saa er Passeret Testerer.  Steffen Schult.       Henrik Brugman. 
Jep Ollufsen.        Paa Enkens wegne Peder Hansen. Hans H:S: Seyersen. 
Jens J:P:S: Pedersen.egen haand.  Jens J:M: Madsen.egen haand. 
Peder Tommesen . Jacob Folkman.  Niels N:U: Ude. 
 

bornholmerting.dk 52



 4

Nest paafølgende den 21 January berørte Aar 1702. Blef atter med denne forretning videre 
foretagen, og udi de tilstæde vægendis nerværrelse Passeret følgende. En Wejr Mølle staaende i 
Povelsker sogn og kaldes Tue Møllen, som Sahl: Thommis Folkman hafver kiøbt af Anders Jensen, 
boende i Billegrav udi Pedersker sogn, hvilken wejrmølle nu blef af bemelte wurderings mænd 
anseet, og befindis Malfeedig, og saa som dend nu forefindis, foruden, Møllelænke, er nu taxeret 
med qvern og jern i alt for 90 Sld., ved forskrefne wejrmølle staar opsat it huus med straaetag paa, 
som tilsammen er 5 stolperum hvor af stuen er 2 stolperum med tree gl. winduer udi, 2 gl. dørre og 
en gl. steen kakelovn med gl. tille bræde ofver, hver stolperum sat for 2 Sld. Er 4 Sld., it stolperum 
westen for stuen Krobhuus kaldet med it gl. windue sampt gl. rodden bræde stomper till tille, der 
ofver sat for 6 mrk., 2 stolperum østen for stue udi, med 2de gl. dørre, og en anden dør østen till og 
Steerhuus derudi á 5 mrk er 10 mrk., en huusets taxt tilsammen penge 8 Sld., en gl. wefved 
benkedynne 5 allen lang for 1 Sld., en steen wogn med bloke hiul for 1 mrk., endnu 2 huus skruer 
med blaak till, som nu staar i østerhuus, og er sat for 1 Sld. 2 mrk.,  
I drengehuuset. 
En linnen underdynne for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., 
it spolskadet sengklæde for 8 skl., nog it wefved sengklæde for 1 mrk. 8 skl., en eng beliggende 
sydvest fra Cannichegaarden aspeene, og er under Nexøe byes jordes frihed, dette Sterfboe 
tilhørrende nu taxerit for 18 Sld.,  
Videre tilspurde skifteforwalteren, samptlig de vedkommende, om de hafde meere till dette boes 
bæste, at angifve, dertil de svarede ney, de ey viste meere end forskrefvet staar, undtagen denne 
forde 7de Jord eyendoms gaard, hvor paa i lang tiid ej nogen sætning er giort og derfor till 
Samfrenders kiendelse og taxt her fra er Remitteret, at Enken og børnen deraf, bekommer sin 
andeel, 
Summa Summarum Andrager ald forschrefne Dette Sterfboes løsøre middel till penge 
306 Sld. 2 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne bort skyldige Giæld og Prætentioner og hvor till 
er giort udlæg som her efter følger nemlig. 
Efter it skiftebref ganget efter Salige Jørgen Folkman i Ibsker sogn daterit og Passeret dend 6 
september 1699. befindis denne Salige Mand Thommas Folkman at være tilordnet at wærge for 
bemelte sin broder søn Jacob Jørgensen som tilkommer først af sin Salige faders Ifareklæder 4 
mrk., 8 skl., hvor forre myndlingen Jacob Jørgensen, hafver bekommet af sin Moder og Stiffader 
Olluf Andersen en graae wadmelskiol som der ved forblifver; Item tilkommer ham efter bemelte sin 
Sahl: Fader arfvepart 3 Sld. 2 mrk. 12 skl., deraf rentte 2 ¼ aar er naar wærgepenge afdragis penge 
1 mrk. 2 skl., er saa Capital og rentte 3 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Saa er nu ved denne Salige Mands dødelige afgang, for myndlingen igien till wærge anordnet Jep 
Ibsen som boer i Ibsker sogn, som er myndlingens Faders systermand og for Summen udlagt en 
wefved benkedynne 5 allen lang for 1 Sld., it brunt studnød er sat for 9 mrk., en sort plettet galt for 
3 mrk.,  er 4 Sld., till ofvers 2 skl.,  
Sognepræsten Hr: Mads Svane, tilkommer for denne Sahl: Mands liig begiengelse og andet 
foreening penge 5 Sld. 2 mrk., her for er udlagt en hvid qvie er taxerit for penge 5 Sld. 2 mrk., :/ 
Sognedeignen Mouns Madsen fordret, som Sterfboet er ham skyldig for denne Sahl: Mands liig 
begeigelse og andet penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt i søndre seng i Wæsterhuuset, en blaae rannet 
bolster ofverdynne for 6 mrk., en linnen underdynne for 4 mrk., :/ 
Capitain Hans Koefoed i Persker sogn fordred som rester paa alt hvis ham, og denne Salige Mand 
imellem verrit hafver penge 3 mrk., udlagt her for en sort plettet galt for 3 mrk., :/ 
Peder Hansen i Langedebye i Bolsker sogn fordred efter denne Salige mands udgifne obligation af 
20 juny anno 1700 med forsikring i denne Salige Mands bæste løsøre for penge 40 Sld., der paa 

bornholmerting.dk 53



 5

befindis efter en qvitering under bemelte Peder Hansens egen haand, daterit dend 4 juny 1701, at 
Sahl: Thommas Folkman har betalt paa Capitalen 10 Sld., og rentten till 20 juny 1701 rester saa 
igien Capitall 30 Sld., og rentte till nu 20 January 1702. 3 mrk. 8 skl., nog laantte penge 3 mrk. 4 
skl., er saa Capital og rentte med de laante penge tilsammen 31 Sld. 2 mrk. 12 skl., her for er udlagt 
en eng beliggende sydvest fra Canichegaards asperne under Nexøebyes frihed, som dette Sterfboe 
er tilhørrende, nu taxerit for 18 Sld., en bryger kedel i muur staaende paa 1½ tønde stoer, er vægtig 
til penge 10 Sld., en brun gillet Foele i 3 aar gl. for 3 Sld. 2 mrk., en stolpe naur for 12 skl., er 31 
Sld. 2 mrk. 12 skl., Anders Jensen i Billegrauf i Pedersker sogn fordret som rester paa førmælte 
weyemøllis af kiøbelse, som Anders Jensen har lofvet at bestaae foruden rentte indtill hand 
bekommer betalning penge 18 Sld. 1 mrk. 4 skl., her for giort indførsel i forberørte weyermølle, 
hvor udi denne rest bestaar, som er 18 Sld. 1 mrk. 4 skl., :/ 
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter sin seddel 3 Sld. 10 skl., Enken og arfvingerne med denne 
Salige Mands regenskabs bog beviiste, at ej meere rester end 6 mrk. 8 skl., resten benægtis og er 
henviist till loug og ret, her for er udlagt 4 gl. gies og en gaasse á 1 mtrk. 4 skl., er penge 6 mrk. 4 
skl., en liden naur for 4 skl., :/ 
Hans Koefoed i Svaniche fordred efter sin seddel og regenskab som rester at Sterboet er til ham 
skyldig penge 5 Sld. 14 skl., her for er udlagt, en røe hielmet Koe er sat for 5 Sld., en ploug knif for 
1 mrk., til ofvers 2 skl., :/ 
Peder Jørgensen i Povelsker sogn fordred for arbiedsløn for liigkisten 3 mrk., her for er udlagt i 
Søndre seng i Wæsterhuus, en linnen hofvet pude med lin waar for 2 mrk., it bruegarns lagen for 2 
mrk., :/ 
Hans Jensen i Povelsker sogn fordred laante penge 3 Sld., udlagt en karm wogn med behør for 2 
Sld. 2 mrk., 2 tørf jern á 8 skl er 1 mrk., en stor stolpe naur for 1 mrk., :/ 
Jens Hansen Smid i Boelsker sogn fordred for liig beslaget penge 2 Sld. 10 skl., udlagt 2 Faar for 6 
mrk., 2 ploug høfle for 1 mrk. 8 skl., 2 hakelse knifve for 1 mrk., ved Hans Koefoed udleg 2 skl., :/ 
Sønnen Peder Folkman fordred laantte penge, som Enken vedgik 7 Sld. 3 mrk. 11 skl., udlagt en 
blaket stud for 4 Sld. 2 mrk., en age røe malet halfkiste med laas og hengsler for 2 mrk., it wefved 
sengklæde i søndre seng i wæsterhuus for 8 mrk., en sort stud kalf for 3 mrk., 3 smaae hofle á 4 skl 
er 12 skl., til ofvers 1 skl., :/ 
Sønnen Jacob Folkman fordret laantte penge som Enken vedgik penge 7 Sld. 3 mrk. 4 skl., her 
for er udlagt en sort braaget Qvie for 15 mrk., en sort fyrre halfkiste med laas og hengsler for 2 
mrk., en tønde med fiær udi for 2 Sld., en brun braaget studkalf for 3 mrk., en linnen underdynne i 
søndre seng i wæsterhuus for 4 mrk., till ofvers 12 skl., :/ 
Daatteren Margrete fordred laante penge 2 mrk., udlagt en hvid Soegris for 1 mrk., en sort plettet 
Soegris for 1 mrk., :/ 
Denne Salige Mand Thommas Folkman hafver hiid indtill forestaaed sin moder Anna Sahl: Jacob 
Folkmans med laug wærgemaall, saaved denne Salige Mands Dødelige afgang, igien paatog sig for 
bemelte Qvinde her efter at laug wærge, Lars Morttensen boende i Pibergaarden i Aaker sogn, som 
og nu der til blef beordrit, og hafver Lars Morttensen med Enkens laufwærge, og de tilstæde 
werrende børnens wærger, saa og de 2de største sønner, som i February maanitt fylder sine atten aar, 
nu nest kommende, imellem dem self indbyrdis for ermelt og Accordrit, at som bemælte Anna Sahl: 
Jacob Folkman én deell løsøre, saa og Jordepenge af berørte 7de gaard i Povelsker sogn ved sin 
Sahl: Mand død till arf bekom, saa og dend anpart hun siden sin Salige mands død der af hafver 
fortæret, Saa sluttedis foreeningen derved, at Anna Sahl: Jacob Folkman skal her af Sterfboet wære 
berittiget/: for alt huus hende kunde tilkomme og werre beretriget, baade af løsøre, og af dend 7de 
gaard i Povelsker sogn :/  her af boet nyde reede betaling for penge 24 Sld., og der for hafver 
indførsel indtill hun eller hindes Wærge Lars Morttensen paa hindes wegne, bekommer rigtig 
betalning udi denne 7de gaard i Povelsker sogn, og naar saa Summen er betalt, da Lars Morttensen 
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der for tilbørlig Sterfboets arfvinger Qviterer og siden Sterfboet der ved for Anna Jacob Folkmants 
andre arfvinger, at være angerløs i allemaader, till witterlighed under vore hænder  
Sterfboet dend 21 January 1702. Paa Enkens weigne Peder Hansen, 
 Jacob Folkman,  Peder Folkman,  Lars L:M: Morttensen. 
 Jens J:P:S: Persen. Egen haand.   Jep Olsen.         Jens J:M: Madsen.  
 
Imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning, blef Enken Samtøket og bevilget, af 
fællits Sterfboes middel penge 30 Sld., udlagt en brun Hoppe satt for 5 Sld. En brun bliset Hoppe 
for 6 Sld., en blak hielmed Koe 18 mrk., en blak hielmet hvid manket Koe for 4 Sld. 2 mrk., 8 Faar 
á 3 mrk er 6 Sld., 2 arbieds wogne i wæsterhuus uden stier, dend eene 6 mrk., dend anden 4 mrk., er 
2 Sld. 2 mrk., en sort plettet Soe for penge 4 mrk., I Nørre seng i wæsterhuus it bruegarns lagen for 
2 mrk., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage med skiftet og reysen bevilget penge 5 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte skiftebrefvet at skrifve 
og til bogs føre med slet papir 7 Sld., Accorderit for 6 Sld. 2 mrk., udlagt en mørk brun Hest for 11 
Sld., en kraage syed agedynne med rannet under foer for 3 mrk., en ploug knif læg for 8 skl., en 
lyng rifve for 8 skl.,:/ 
Stemplet papir till dette skiftebref for 2 Sld. 1 mrk., udlagt en kitte kaabber kedel for 4 mrk., en 
malmgryde for 4 mrk., en stok øpse 1 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., udlagt en blak røgget 
stud kalf for 4 mrk., it kraage syed hiønde med sort wadmel under for 1 mrk., it rude wefvet hiønde 
med røt under foer for 1 mrk.,  
Summa andrager forschrefne Giæld og Prætentioner til penge 137 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 168 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Deraf Enken tilkommer dend halfvepart som er 84 Sld. 1 mrk. 2½ skl.,  
Dend anden halfve part deelis imellem denne Salige mands 3 sønner og 2 døttre, er deraf en 
broderlaad 21 Sld. 4½ skl., og en søsterlaad er 10 Sld. 2 mrk. 2 ¼ skl.,  
 
For Enkens anpart som er 84 Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt af dend beholdene andeel af dend forhen 
taxerit Weyrmølle, naar Anders Jensens indførsel er fra dragen 30 Sld. 3 mrk. 6 skl., helften af det 
taxered weyrmøllehuus for 4 Sld., en gl. sort Hest for 2 Sld., it sort Hestføll føed i nest afvigte fisket 
sat for 3 mrk., en hvid en hornet Koe  for 18 mrk., en brun Koe for 4 Sld. 3 mrk., 4 Faar á 3 mrk er 
3 Sld., en brun plettet galt gris for 1 mrk., en hvid soegris for 1 mrk. 8 skl., en sort soegris for 1 
mrk., en brendeviinspande med hat og piber for 8 skl., en mæsseni kedel paa en span stoer for 1 
Sld., en græs seis med bpm og ringe for 3mrk., en korn seis med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., en 
jern spade for 8 skl., en lun støke naur for 8 skl., en liden naur for 6 skl., en lyng rifve for 2 skl., 
endnu en lyng rifve for 8 skl., ploug ringe for 8 skl., en gl. lær tøm for 1 mrk., en aar bill for 4 skl., 
en anden aar bill for 2 skl., en draglenke for 8 skl., en gl. jern hille for 8 skl., nogen ploug lenke for 
8 skl., nog er 12 skl., it dragsøms sengklæde for 4 Sld., it hartøy hammer og støf for 1 mrk., it ølkar 
paa 2 tønder i Sterhuuset for 6 mrk., it gl. ølkar paa 1½ tønde for 3 mrk., it ølkar paa en tønde stoer 
for 1 mrk. 8 skl., 2 jern tinnet harrer for 2 Sld., en ploug med skiær, hiul, bøsse og løbere for 1 Sld., 
en slæe med slæecar, dret og jern vidier for 1 Sld., 2 aar uden bill for 12 skl., 2 par høestier for 2 
mrk., 5 skif wragplanker for 2 mrk., en rull med jern tappe og skogle for 1 Sld. 2 mrk., it bord i 
stuen med aske blad lugt foed og deryede stolper og 3 laasfaste bord skuffer for 2 Sld. 2 mrk., i 
Stuen en benkedynne for bordenden for 1 mrk., en benkedynne under winduen for 1 mrk. 8 skl., en 
flamsk agedynne med røt under foer for 1 mrk., en wefved agedynne med rannet underfoer for 1 
mrk. 4 skl., en benkedynne med sort bon og Allumit skind under 3 allen lang for 1 mrk. 8 skl., 3 øll 
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half tønder á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en liden bruden mæssing lysestage for 8 skl., it Thin fad for 1 
mrk., en steen wogn for 1 mrk., 2 skruer till huus biugning med blok for 6 mrk., :/ i Drenge sengen, 
en linnen underdynne for 2 mrk., en linnen hofveddynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., it 
spoel skadet sengklæde for 8 skl., it wefved sengklæde for 1 mrk. 8 skl., ved Jacob Folkmands 
fordrings udleg till ofvers som her tilleggis 12 skl., :/  Ved dend yngste søns laad 2 skl., og hos dend 
yngste daatters laad 2 skl., :/ Clar :/ 
Dend eldste søn Peder Tommasens fæderne arf 21 Sld. 4 skl., hvor for er udlagt, af dend forhen 
taxered weyrmølle at hafve 10 Sld., en hvid Koe for 4 Sld., en sort plettet soe for 3 mrk., en græs 
seye med bom og ringe for 2 mrk. 8 skl., en draglenke for 8 skl., en jern brake for 4 skl., en trængsel 
for 8 skl., en skrue naur for 8 skl., en skomager tang for 8 skl., en knibetang for 4 skl., en næbtang 
for 2 skl., 5 stenger staall for 1 mrk. 8 skl., af møllehuuset 1 Sld., en gl. arbieds wogn med stier for 
1 Sld., it par Høestier for 1 mrk., en stomp af en bagge rast for 6 skl., en gl. huus stier for 6 skl., en 
liden tækeaas for 6 skl., it lidet eegetræ i gaarden for 6 skl., it mindre agetræ for 4 skl., it aske bord 
med foed i wæster huuset for 1 Sld., en bagstoel i wæsterhuuset for 1 mrk., i Meelhuuset, it gl. ølkar 
for 1 mrk., de 2 beste tønder ibdn. For 1 mrk., en liden brøde for 8 skl., en tønde sammesteds for 6 
skl.,:/ 
Dend anden søn Jacob Tommesen tilkommer fæderne arf 21 Sld. 4 skl.,  derfor udlagt, af dend 
taxeret weyrmølles beholdning at hafve 10 Sld., af weyrmøllehuuset 1 Sld., en bleeget stud for 4 
Sld. 2 mrk., it kløfsauf for 3 mrk., 2 par stude ringe 10 skl., gl. ploug ringe for 6 skl., en gl. ballig 
for 4 skl., en huusstie for 1 mrk. 8 skl., 2 smaae deeler i wæster lenge for 8 skl., en førredeele i 
søndre lade for 6 skl., it eege træ till en leye for 6 skl., paa wæster tillet, en half tønde med en bon 
udi for 4 skl., en straaebonds tønde for 6 skl., en øl tønde for 1 mrk. 6 skl., nok 2 straabonds tønder 
for 12 skl., en kierne for 1 mrk. 8 skl., en half tønde med fiær udi for 4 mrk., it ølkar som er gl. for 3 
mrk., det søndre sengested i wæsterhuuset for 4 mrk., er 21 Sld. 4 skl., :/ 
Dend yngste søn Jørgen  Thommesen som Morbroderen Rasmus Pedersen i Boelsker sogn. er 
wærge for, tilkommer fæderne arf 21 Sld. 4 skl., hvor for er udlagt, af dend taxeret weyrmølles 
beholdning at hafve 10 Sld. 3 mrk. 6 skl., af weyrmøllehuuset 1 Sld., et blak braaget studnød for 1 
Sld. 3 mrk., 2 skruer til huusbiugning for 2 mrk., en bage rast for 8 skl., 2 møg bræder for 4 skl., en 
lille stie for 4 skl., Paa wæster tillet en tønde for 4 skl., en stande for 4 skl., en leyel for 6 skl., en 
fiering for 4 skl., en span for 4 skl., en laagebøtte for 4 skl., en træ tragter for 6 skl., en strippe for 2 
skl., endnu en leyel for 4 skl., en halftønde for 6 skl., it brødbrende for 8 skl., i Meelhuuset it 
fyrrebord 1 mrk. 4 skl., 2 tomme tønder for 12 skl., I wæsterhuus, it langt bord blad for 1 mrk., en 
bag stoel for 1 mrk., en gl. fyrre kiste med laas for 1 mrk.,  i søndre seng i wæsterhuus, en linnen 
hofvet dynne for 1 mrk., en blaae rannet hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofvet pude for 1 
mrk., dend nørre sengested for 1 Sld., it fyrre wraae spin i stuen med 2 laasfaste dørre, og oben rum 
for 1 Sld., it bord nodern till i stuen med skoffe under for 1 Sld., en liden bruden mæssing lysestage 
for 12 skl., en øltønde i Krubhuuset er sat for 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde med røt under foer for 
1 mrk., til ofvers 2 skl.,  
Dend eldste daatter Margrete Tommisdaatter som Morbroderen Jens Pedersen i Ibsker sogn er 
wærge for, tilkommer 10 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er udlagt af dend taxerede weyrmølle 5 Sld., af 
Møllehuuset 2 mrk., it bleeget Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., i nørre seng i wæsterhuus, en linnen 
underdynne for 2 mrk., en blaae rannet ofverdynne for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., en 
pude med lin waar for 1 mrk., en lesned benkedynne med Allumit skind under 6 allen lang for 2 
Sld., hos Jep Ibsens myndling 2 skl.,:/ 
Dend yngste daatter Kirstine Tommisdaatter som Anders Olsen i Langebye i Ibsker sogn er 
wærge for, tilkommer 10 Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er udlagt af dend taxerede weyrmølle 5 Sld., af 
Møllehuuset 2 mrk., it sort Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., i wæster seng i Herberghuuset, en blaae 
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rannet underdynne for 1 Sld., en blaae rannet ofverdynne for 1 mrk., en linnen pude foruden lin 
waar for 1 mrk., en linnen pude med waar for 1 mrk., it bruegarns lagen for 1 mrk., en benkedynne 
paa blaae bon for 5 mrk., en gl. fyrre kiste i krubhuuset med hengsler uden laas for 1 mrk. 4 skl., en 
øltønde for 1 mrk. 8 skl., en mæssing lysestage for 1 mrk., it gl. tinfad for 8 skl., er 10 Sld. 4 skl., til 
ofvers 2 skl., :/ 
Efter at saaleedis till én hver arfvingen var udlagt, blef endnu samptlig de vedkommende af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme 
hvor till de svarede, ej videre at være, 24 Sld., har bekommet indførsel forre, undtagen denne 7 
gaard i Povelsker sogn, som dette Sterfboe er tilhørrende, allermeste dend indførsel som forhen her 
udi mældis, at Laurid Maaettensen i Aacher sogn. Paa Anna Salige Jacob Folkmans wegne for det 
øfrige gaarden angaaende, Remitteris som før ermældt till samfrændernis taxt og kiendelse, salige 
Thommas Folkmans enke og arfvingerne imellem, hvor ved saa dette skifte er sluttet, hvilket at saa 
er tilganget og passeret som førhen er indført. Testerer, Skiftestæden dend 21 January 1702. 
Steffen Schult. Henrik Brugman. Peder Hansen.         Peder Folkman. 
Jacob Folkman  Jens J:M: Madsen, Jep Ollsen. 
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Anno 1702. Den 3  February. Er efter Louglig giorde tillysning over alt Landet Holden Registrering 
og Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Erlig,og Mandhafte Sahl: Mand Jørgen 
Pedersen fordum Capitain Over Nørre Herrits Compagnie paa Borringholm, som 
boede døde paa dend 8 Jord eyendoms gaard Kaldis Broegaard   beliggende udi Olsker sogn, og det 
imellem denne Sal: Mands efterlatte hustru Karne Christensdaatter, som begiærit Berril 
Clausen boende i Sandwig til sin laugwærge, som og derfor møtte her paa Sterfboet, paa eene side, 
og paa anden side, denne Sahl: Mands samptlige børn som er 5 sønner  og 3 døttre, af hvilke børn 
denne S: Mand auflede med sin første S: Hustru Karne Jørgensdaatter 3 sønner og en 
daatter, hvoraf 
 
Dend eldste søn er Jørgen Jørgensen boende i Røe sogn sin egen wærge. 
Dend anden søn er Hans Jørgensen boende i Olsker sogn og sin egen wærge. 
Dend 3 søn er Niels Jørgensen boende i Sandwig, og sin egen wærge. 
Daatteren Karne Jørgensdaatter i Ekteskab med Peder Madsen boende i Olsker sogn  
og hafver denne S: Mand auflede med sin mellemste S: Karne Jørgensdaatter 4 børn som 
førend faderen døde ere ved døden afgangen, og med denne nu efterlefvende hustru auflede 2 
sønner og 2 døttre, hvor af  
dend eldste søn er Christen Jørgensen 12 aar gl. for ham er til wærge anordnet halfbroderen 
Jørgen Jørgensen, 
dend yngste søn Hans Anker Jørgensen 10 aar gl. for ham er til wærge anordnet halfbroderen 
Hans Jørgensen i Olsker sogn. 
dend eldste daatter Bendte Jørgensdaatter 18 aar gl.  for hende wærger halfbroderen forde 
Niels Jørgensen. 
Dend yngste daatter Angneta Jørgensdaatter 16 aar gl. for hende er til wærge anordned hendis 
Faders slægt Niels Nielsen boende i Bræsømsgaarden i Olsker sogn.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders Laursen og Morten 
Dideriksen. Begge boende i bemelte Olsker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger. Nemlig  
 
I ded Wæster Herberghus, 
Et lang askebord med en aaben foed for 3 Sld., en gl. sengested en list ofven om, og asketræ for 3 
Sld., en ruhl med jern tapper for 3 mrk., en gl. wogn i gaarden uden stier, og dret 6 mrk.,  
I Meelhused. 
En hand Qvern med Huus og jern seiel for 2 Sld., it gl. ølkar paa 1½ tønde stor 1 mrk. 4 skl., en Car 
benk 1 mrk., en half tønde med en bon 4 skl., 3 fyre planker paa stal stenged á 12 skl er 2 mrk. 4 
skl., it fyrre træ med bark paa stal stenged 1 mrk., it anded fyrre træ uden bark paa stal stenged 1 
mrk.,  
I Østerlade paa stenged. 
It fyrre træ 1 mrk. 8 skl., it runt fyre træ sammested 1 mrk., it fyre bræ sammested 4 skl., it leed paa 
stenged for 1 mrk. 8 skl., en ploug foruden jern 1 mrk., it aar med bil 1 mrk., en røe blised Hest 
gilling 6 Sld., 3 smaalees adtskellig halm i øster lade 6 mrk., en graae belted Soe 5 mrk., en hvidt 
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galt 2 mrk., en gl. sleede med jern vidier og hammel med seeler 1 mrk., en harre med træ tinner 8 
skl.,  
I Stuen for bordenden en læsned benkedynne 2 alen lang 5 mrk., en gl. lesned benkedynne under 
winduen 6 allen lang med skin under for 2 Sld., it gl. fyr madskab med en dør uden laas 4 mrk., 
endnu en gl. ploug paa hus tilled uden ploug jern med en plou vidier paa for 12 skl., it gl. blaae 
agtig forklæde for 2 mrk., it aske bord nederst i stuen for 6 mrk., en gl. lapped og stopped liden 
kaabber kedel for 2 mrk., en liden gl. kaabber malm gryde paa ½ pot stoer for 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre til penge 30 Sld. 12 skl.,  
Her foruden findes en sort  grimmed Koe, og en røe hielmed Koe, som Enken beretted at skal her af 
Sterfboet være afsat af denne S: Mand til er stadtimig imod 2 Kiør som S: Jørgen Pedersen i boet 
forhen af Hans Jensen i Rønne var til fordre ofver lefvered. Og blef samme Kiør nu efter seet af 
wurderings mændene, og befindis ved magt.  
Denne  S: Mands Ifareklæder angaaende saa beretted Enken at have, en deel der af til børnen 
nemlig de minste børn laded omgiøre, og Peder Affes bekom der af en foreskiorte, saa der af en 
noged videre er at anføre. Skifteforwalteren tilspurde Enken, og de vedkommende om de hafde 
meere til dette Sterfboes middel at anføre, hvor til de svarede ej videre at være, end angived er, og 
forskrefved staar, hvor ved saa dette Sterfboes registering er slutted.  
Hernest blef angiven efterskrefne Gield og Prætentioner, nemlig  
Sognepræsten Hr: May: Søfren Skade fordred som Enken vedgik som er for denne S: Mands lig 
begiengelse 4 Sld., Sogne Deignen Christen Lind fordred som rester for en skeppe Biug ansat for 20 
skl., for it barns begrafvelse 20 skl., som er A: 1701. Item for denne Sahl: Mands lig begiengelse 
beloved 2 Sld., er 10 mrk. 8 skl.,  
Sønnen Hans Jørgensen i Olsker sogn fordrer laante penge som Enken vedgik penge 40 Sld., der 
paa bekommed til pandt, som nu fanttis af Sterfboet, og hos sønnen bemælte Hans Jørgensen, 
nemlig efterskrefne, som nu af bemælte wurderingamænd, efter fremvisning, blef wurderet, en 
egekiste med laas og hengsler for 4 Sld., it hiemmel sengested, med sorte drejede sengestolper for 
16 Sld., en gl. ege Ørk med laas og hengsler for 4 Sld., er 24 Sld. 2 mrk., der foruden beretted at 
skal have i pandt it wraaskab nu staaende i stuen, men Enken vil det ikke vedstaa, men det vedstoed 
Enken at Niels Hansen i Rydsker sogn har af denne S: Mand bekommed berørte wraaeskab til 
underpandt for 2 Sld., nu er forde Wraaeskab af bemelte Wurderingsmænd sat for 4 Sld., Saa blef 
derom nu paa Sterfboet afhandled, og Accorderit imellem de vedkommende saaleedis at bemelte 
Niels Hansen skal nyde af forde wraaeskab helften de 2 Sld., og Hans Jørgensen de andre 2 Sld., og 
hinanden udløsse, blifver saa til rest af forde 40 Sld., som det wurderede Gods ike kand opnaa 13 
Sld. 2 mrk., der foruden fordred Hans Jørgensen for ligkisten meddeeler og arbiedsløn 4 Sld. 1 
mrk., der paa bekom Hans Jørgensen som hand hos sig hafver, og nu af wurderings mændene blef 
wurdered, nemligen gl. bagstoel for 2 mrk., en benkedynne for 4 mrk., en ride sadel med sin bøyle 
uden sadel jord for 2 Sld., er 3 Sld. 2 mrk., rester saa der paa 3 mrk., nok fordred Hans Jørgensen 
for opbaarne 2 tønder laane Haure 10 mrk., for malt 1 mrk. 2 skl., som Enken vedgik, nok fordred 
laante penge 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., med vare, og penge beriegned, Hvilked Enken benegter, og der 
forhen vist til lov, og ret, er saa resten som Hans Jørgensen nu kræfved ved sin hustru 17 Sld. 2 
skl., Hans Svendsen wæster i Rydsker sogn, møtte her paa Sterfboet, og angaf ved sin skrivelse, at 
have til denne S: Mand saa og til hans efterlatte hustru udlaant først reede penge 12 Sld., hvor for til 
pandt er lefvered, en Sølfstaab som weier 7 laaded sat for 3 mrk., er 5 Sld. 1 mrk., item noged 
wræden guldtraaed, weier 3 Sld. 1 mrk., en pandted verdie 8 Sld. 2 mrk., rente reigned paa forde 12 
Sld., fra Aa. 1692, dend 12 Oktober til dato i 9 aar 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., kommer saa Hans 
Svendsen til gode, 8 Sld. 3 mrk. 10 skl., nok laante penge bekommed 1697. udi Marti  maaned 17 
Sld. 3 mrk. 8 skl., deraf rente i 4½ aar, er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., er saa Capital og rente 21 Sld. 3 
mrk. 4 skl., derpaa til pandt lefvered en gl. lapped brøgger kedel, weier 2 lispund 9 pund, á 1 mrk. 2 
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skl., andrager 11 Sld. 2 mrk. 2 skl., Item it lispund gl. Thin mangut som er tre fade og 6 tallerken á 
pundet sat for 1 mrk. 4 skl., er 5 Sld., bedrager dette pandt til penge 16 Sld. 1 mrk. 2 skl., Kommer 
saa Hans Svendsen der paa til gode 4 Sld. 1 mrk. 2 skl., Endnu aar 1698. dend 4 April, laante S: 
Jørgen Pedersens hustru af Hans Svendsen penge 5 Sld., der af rente udi 3½ aar er 3 mrk. 8 skl., er 
saa Capital og rente 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., der paa er i pandt levered 2 Sølfskeer weier 5 laad á 3 mrk. 
3 mrk., kommer Hans Svendsen der paa til gode 2 Sld. 8 skl., er saa hvis Hans Svendsen foruden 
pandted werdie tilkommer som hand nu fordrer penge 6 Sld. 1 mrk. 4 skl., her hos tilbød Hans 
Svendsen arfvingerne forskrefne pant til løsning imod reede pengis erleggelse, og lofved at vil holde 
dem det til gode, i det lengste udi 6 ugger, og hvis de ike inden den tiid forskrefne pant indløser, da 
Hans Svendsen ej lenger pligtig at være til at holde arfvingerne forde pandt til gode, men vil være 
der for angerløs, hvilked skifteforwalteren Remitterit til arfvingernis svar, saa svarede Enkens 
laugwærge paa Enkens weigne, at hun ike wil give rente, men vil stæde for sig, at Hans Svendsen 
beholder panted for, Capital og rente, og giøre sig det saa nyttig, som hand vil, de andre arfvinger 
samtøked Enkens meening, og saa blef forskrefne af skifteforwalteren for billigt er akted, og 
tilspurde Hans Svendsen, om hand der med var fornøyet, hvor saa Hans Svendsen der med var 
tilfreds, og bemelte og et i alle maader :/:  
Jens Isaksen i teign angaf at have for 18 aar siden af denne Sahlig mand bekommed, en liden gull 
ring til pandt for 2 Sld., laante penge som hand sagde at have igien udi pandtsat for 10 mrk., til 
Niels Larsen i Røe sogn. Enkens laugwærge esked samme ring fien som Jens Isaksen nu ike kunde 
forskaffe men vilde fordre rente af sine penge, saa blef det af skifteforwalteren henvist til lov og ret, 
parterne der om videre at handle. Løven Gifversen i Wang fordred som vedgikis penge 5 Sld. 2 
mrk., :/: Peder Madsen i Olsker sogn fordred for 4 Faar á 4 mrk er 4 Sld., Enken dette benegted og 
der for henvist til lov og ret. :/: Peder Monsen i Bedegade fordred 6 mrk., :/: Lars Monsen i 
Clemmedsker sogn fordred Koe leye 4 mrk., :/: Jens Monsen i Rosendale vedlen sin broder fordred 
laante penge 6 mrk., :/: Mikel Monsen i ligemaade fordred laante penge 2 Sld., :/: Peder Gillebran 
paa sin søster Margreta hendis weigne fordred Koe leje 3 mrk., :/: Stener Engelbretsen fordred 
Høste arbiedsløn penge 2 mrk., :/: Anders Jensen i Sandwig fordred for en fiering Sild penge 5 
mrk., :/: Jacob Madsen i Allinge fordred 5 mrk. 12 skl., nok laante penge 6 mrk., :/: Lars Hansen i 
Rydsker sogn fordred tønde byg som er laant, der for 2 Sld., nok for at grafve til denne Sahl: Mands 
liig 1 mrk., for første arbied 2 mrk., :/: Margreta Hans daatter nu tiende til S: Jørgen Jørgens i 
Clemmedsker sogn fordred tienesteløn penge 5 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/: Peder Laursen i Allinge 
fordred som vedgikes 5 Sld. 2 mrk., :/: Kirkewærgen Hans Jensen i Allinge fordred som vedgikes 
penge 4 mrk. 4 skl., :/: Boel Madsdaatter fordred tiensteløn penge 2 Sld., :/: Karen 
Engelbretsdaatter fordred tiensteløn penge 2 mrk. 10 skl., :/: Jens Nielsen i Allinge for 2 Sld. 8 skl., 
Anders Hartwig i Allinge fordred 2 mrk. 8 skl., :/: Kirstine Hartwig i Allinge rord 1 mrk. 8 skl., :/: 
Peder Madsen i Olsker sogn fordred for en tønde Biug 6 mrk., arbiedsløn 2 mrk., :/: Veidik 
Haagensen fordred tienesteløn 2 mrk., :/: Peder Ofvesen fordred skoleløn, og skrifver penge 2 Sld. 
12 skl., :/: Niels Frastie Rønne fordred efter sin sedel og afreigning penge 32 Sld. 2 mrk. 1 skl., :/: 
Karen Monsdaatter fordred tienesteløn 6 mrk., og paa hendis moders weigne 1 mrk. 8 skl., er 7 
mrk. 8 skl., :/: Peder Rosen i Rønne fordred efter sin seddel og afreigning penge 9 Sld. 15 skl., :/: 
Sønnen Jørgen Jørgensen fordred 4 mrk., :/: Niels Larsen i Røe sogn fordred for en tønde Biug 
penge 2 Sld. 1 mrk. 6 skl., :/: Joen Jørgensen under Constabel boende i Sandwig foregaf og beviste 
at S: Capit: Jørgen Pedersen paa samptlig Nørre Herrits Mænds weigne af ham har kiøbt it Huus 
for 13 Sld. 2 mrk., som er ordinerd til wagthuus for Nørre Herrits Compagnie, og opsat paa 
Hameren, nu var en deel Herretsmænd her i dag paa Sterfboet, og beretted at de til S: Jørgen 
Pedersen har lefvered. Nemlig  
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af Clemmedsker sogn, Lexman Niels Monsen 7 mrk. 2 skl., Anders Hansen i Skrobe 12 skl., Lars 
Monsen 1 mrk., Lars Hansen 6 skl., Mortten Hansen 6 skl., Svend Hansen 6 skl., Willum Nielsen 6 
skl.,:/:  
af Rydskier sogn, Claus Hansen Lexman 7 mrk. 2 skl., Niels Larsen Lexman 3 mrk. 10 skl., Mortten 
Davidsen 3 mrk. 12 skl., 
 Af Olsker sogn, Mogens Jensen i Habedam 12 skl.,  
af Røe sogn, Hans Castensen Lexman 11 mrk., Hans Ollufsen 1 mrk. 8 skl., Jens Larsen 8 skl., 
Poul Hansen Lexman 5 mrk. 12 skl., Peder Persen 12 skl.,  
Andrager 11 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Joen Jørgensen paastoed at som det foran indførte løsøre bestaar af ringe vare, hvor med hand 
ikekunde være benøyet, men vilde hafve penge for sit afhandlede Huus, efter som Capitainen haver 
bekommed reede penge for det opbaarne og end videre hvie rester o penge kand bekommis, saa 
anføris de opbaarne penge, og der for af Sterfboeds middel her efter udlæggis som er 11 Sld. 2 mrk. 
2 skl., :/: Henrik Eriksen i Allinge fordred wefveløn penge 2 mrk., :/: Anna Jørgen Laurs i Olsker 
sogn fordred tienesteløn penge 9 mrk. 8 skl., :/: Jens Madsen i Rønne fordred som vedgikes 4 mrk. 
2 skl., :/: Laurs Laursen i Rønne lod fordre 6 mrk., :/: Herrits Fougden Sr: Eskild Nielsen fordred 
resterende Biug for 1698. 99. 1700 og 1701 aarlig en skeppe Biug á 2 mrk er 2 Sld., :/: Anders 
Larsen i Allinge fordred penge 1 mrk., Salt for 2 mrk., og for en tin tallerken 1 mrk., er 4 mrk., :/: 
Johan Knudsen i Sandwig angaf at have i Pandt her fra boet, en sandes Qvinde Kioel, og en 
mæssing lysestage for 11 Sld. 2 mrk. 6 skl., og begiær, at arfvingerne vilde det indløsse, og som 
deraf ike noged er til boeds middels beste at anføre, saa beordet imellem partyerne, om deraf noged 
begiæris til løsning, som i lovlig tid bør søgis, saafremt arfvingerne deraf sig vil nogen rettighed 
tileigne, :/: Niels Jørgensen i Sandwig fordred som hand har forstragt til denne S: Mands 
begrafvelse, opdrager til penge 14 Sld. 2 mrk. 8 skl., Niels Jørgensen beretted at Enken her paa har 
forsikred hammen med  forde wurderede røe blisede Hest, som Enken nu vedgik saa ret at være. :/: 
Niels Hansen i Rydskier sogn fordred for forsikring til denne S: Mands begrafvelse opdragennde til 
penge 12 Sld. 4 skl., her paa beretted Niels Hansen at Enken, og arfvingerne har til ham i pandtsat, 
det forberørte  Sengested, og bord i wæster Herberghuused, item en rulle, og den gl. wogn hvilked 
Enken vedgik,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 161 Sld. 8 skl.,  
Og som dagen nu er forløben, saa kand her ved denne forretning nu ej videre foretagis, med nogen 
videre Liqvidation men opsættis til i morgen, at her med videre kand fort faris, hvilket at saa er 
tilganged, og Passeret som forskrefved staar, des til vidnisbiurd under vore hender, og Signeter 
skiftesteden Ut Supra.   Steffen Skulds. Henrik Brugman.
 Berrild Clausen. Anders Larsen. Morten M:D:S:Dideriksen. 
Jørgen J:J:S: Jørgensen. Niels Jørgensen. Niels Nielsen. 
 
Nest Paa Følgende Den 4 February Berørte Aar blef atter med denne forretning end  videre 
foretagen, og udi de vedkommende  nerværelse Passerit følgende, efter en Specification som af Hr: 
Ambtskrifveren Sr: Hans Henrik Skor her til Sterfboet er inssendt, angaaende hvis inventarium, og 
Amunition som ved Nørre Herrits Compagie med støker, og til behør var i behold til 1. Januart 
1701. efter derom bemelte Hr: Ambtskrifverens Specifications indhold. Datered den 30 January 
1702. da er derom Confererit styk Jumkeren Niels Elbing, imodelen fortagnelse, og efter retning 
hand derom hafver i saa befanttis alle ting efter forberørte Specification undtagen 277 Blykugler, og 
20 ska groft krud, som er kommen til Capit: Wæstervalt Compagnie, og wæstervalt self har 
vedgaait at være saa rigtig, videre fattis ved Nørre Herrits støker 26½ skaalpund groft krud 126 
støker Muhevet bly kugler, og 9 busk lunte, hvor om leintnanten ved Nørre Herrits Compagnie 
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Anders Larsen nu beretted at forskrefne Amunition tilliget med hvis anded som Hr: Ambt 
skrifverens Specification nu om formælder Nørre Herrits Compagnie er til indventerium, ved forde 
Compagnie skal befindes i behold, saavit deraf ike ved munstringerne siden forde Dato er blefven 
forbrugt, videre fordrer bemælte Hr: Ambtskrifveren Sr: Hans Henrik Skor efter forteignelse af 30 
January 1702. for resterende knegtepenge eg og sek af 2de Dandemænds gaard er denne S: Mand 
har haft for Aa. 1698. 99. 1700 og 1701 opdragende tilsammen 9 Sld. 5 mrk. 12 skl., er 14 Sld. 3 
mrk. 12 skl., nok efter en anden Specification, og hos følgende bevis laante penge 8 Sld., item 7 
tønder Haure á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk., giør penge 11 Sld. 2 mrk., er tilsammen penge 26 Sld. 1 mrk. 
12 skl., Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Muller ved Hans Hiort lod fordre penge 5 mrk., :/: 
Henning Bohn i Rønne fordred efter sin sedel og regenskab penge 8 Sld. 2 mrk. 12 skl., Nok 
fordredis af Kirkewærgen Anders Laursen i Olskier sogn for kirketiende smør Aa. 1700, og 1701 á 
3 mrk er 6 mrk., :/: Johan Basilius Tobakspinder boende i Rønne fordred efter sin fortegnelse som 
hand self nu her møtte, og fremlagde hvor paa rester 4 Sld. 2 mrk. 1 skl., :/: Olluf Jensen i Olsker 
sogn fordred 6 mrk., :/: Jens Hansen i Olskier sogn fordred 3 mrk., Olluf Pedersen Møllere i 
Olskier sogn angaf at have i Pandt her fra Sterfboed en gl. kaabber kedel. Wejer til penge 10 mrk., 
og it Sølf spende at sætte i en skoe, der paa udlaant for tree aar siden og videre i alt 11 mrk., og 
begiærte sin betalning, Imod pandted er holdelse, og som ej noged deraf er tilovers, beror det paa 
indløsning, og det udi lovlig tiid.  
Skifteforwalteren for sin umage, og reisen i dette unde føre 4 mihl frem og tilbage 3 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage iligemaade med ustempled papir 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Stempled papir til Skiftebrefved for 4 mrk. 8 skl., Wurderings mændene for deris umagr hver 2 mrk 
er 4 mrk.,  
Summa Summarum Andrager ald forskrefne Gield og Prætentioner til penge 215 Sld. 
1 mrk. 9 skl.,  
Niels Hansen boende paa Juhlegaarden i Rydsker sogn møtte her paa Sterfboet og fremlagte it 
pandtebref daterit dend 14 April 1700. og inden Nørre Herrits ting vedstaaed 1700. udgifved og 
bekrefted af denne Sahl: Mand Jørgen Pedersen til bemelte Niels Hansen med indhold at hand til 
Niels Hansen i Pandtsat hafver forde Brorgaard med Wandmølle, og ald tilliggende Eiendom, Imod 
laante penge 600 Sld., hvor af renten angaar fra 14 April 1700. og det berørte pantebref opretted paa 
8te aars tiid fra dato, og saa fremdeelis at bestaae, med videre berørte pandtebrefs indhold. Som nu 
blef læst og paaskrefven, renten angaaende da fremviste Niels Hansen der om en anden pante 
Contract under S: Jørgen Peders og 2 mænds henders paaskrift, Daterit Julegaard, dend 25 juny 
1701. som inde holder at Jørgen Pedersen til Niels Hansen for det aars rente fra 1700. den 14 April 
og til dend 14 April 1701. 30 Sld., har i fuld betalning bekommed, og imodtaged, en Jern kakkel 
ofven opsat i Stuen udi Broegaard, tillige med 2 steen skifver, den eene er en auflang, og staaende i 
stuen i broeged med tilhørig foed, item en 8 kandted liden steen skifver, som Niels Hansen self hos 
sig hafver, for det forfalden aars rente til 14 April 1702. foregaf Niels Hansen ej noged derpaa at 
have bekommed, og formente at erlange det tilligemed sin forde Capital naar hammen Niels Hansen 
nogen betale tilbydis, og betalis, da renten efter loven at betalis som billigt, og ret er? Saa blef da de 
første af dette Sterfboe at udlegge, fordringer igien anført, som er Hr: Amptskrifverens fordring, 
resterende af Knegtepenge eg, og seek, som før ermelt, opdragende 14 Sld. 3 mrk. 12 skl., hvor til 
her i Sterfboet ej nogen middel for medelst forde omstendigheder nu findis at betale med, item den 
angivende, og anførte Summa som denne S: Mand til det til Nørre Herrits wagthuus, som er opreist 
paa ham meren 11 Sld. 2 mrk. 2 skl., skal hafve opbaared, hvor om dog nu her i Sterfboet ej nogen 
wished kand havis, hvilken post huused angaaende som Joen Jørgensen som for ermælt fordrer 13 
Sld. 2 mrk., fore, Remittens til Herrits mændene udi Nørre Herrit af den andeel en hver Proqvota 
der til udgiver at betalis, som Recommenderis til den efter kommende Capit udi Nørre Herrit, og 
hvis bevislig er S: Capit: Jørgen Pedersen af Herritsmændene haver opbaaren der for saa vel som 
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Hr: Ambtskrifverens nest formælte fordring som er 14 Sld. 3 mrk. 12 skl., Herved giøer anvisning 
udi den adgang som S: Jørgen Peders arfvinger kand formeene sig at være berettiged udi forde den 
8 gaard kaldis Broegaard i Olsker sogn, hernest anføris forde Sønnen Niels Jørgensen i Sandwig 
hans førhen indførte Prætension imod den bekostning hand har tillagt til sin S: Faders begravelse, 
opdragende 14 Sld. 2 mrk. 8 skl., der paa er forsikret til underpandt en røe blised Hest gilling for 6 
Sld., som fra forde registering, saa leedis afgaar :/: Niels Hansen i Rydskier sogn som haver 
forstragt til S: Jørgen Peders begrafvelse som før ermælt, opdragende 12 Sld. 4 skl., der paa til 
underpandt forsikret som forskrevet staar, nemlig, it langt askebord i væsterhused for 3 Sld., it gl. 
Sengested, en list ofven om af fyrre, og ask for 3 Sld., en ruhl med jern tapper 3 mrk., en gl. wogn i 
gaarden uden stier, og dret for 6 mrk., er 8 Sld. 1 mrk., som saaleedis fra Sterboeds registering 
afgaar, Aparte fordring for Elisabeth Jacob Mads 6 mrk., der for er udlagt, en læsned benkedynne 
for bordenden i stuen er 2 allen lang for 5 mrk., it runt fyretræ i øster lade for 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., udlagt en gl. lesned benkedynne under winduen i stuen 6 
allen lang med skin under for 2 Sld., deraf bekom 5 mrk., it madskab med en dør uden laas for 4 
mrk., it fyretræ med bark paa for 1 mrk., en gl. liden kaabber kedel for 2 mrk., hvilken Enken blef 
foræred :/:  
Skifteskrefveren for sin umage 4 Sld. 2 mrk., udlagt en hand qvern med hus, og jern seil for 2 Sld., 
it bord nederst i stuen for 6 mrk., it hvid galt Svin for 2 mrk., it blaa aktig bordklæde for 2 mrk., 
som Enken blef foræred :/: 
 Stempled papir til skifte brefved for 4 mrk. 8 skl., udlagt en graae Soe 5 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., udlagt it leed paa stenged 1 mrk. 8 skl., af en 
graae Soe 8 skl., en sleede med Jern videre og hammel med seeler 1 mrk., it aar med bil 1 mrk., :/: 
Herrits Fougden Eskild Niels for A: 1701. en skeppe Biug 1 mrk. 8 skl., udlagt i Østerlade paa 
stenged it fyre tre for 1 mrk. 8 skl., :/: reste af Sterfboeds løsøre middel bestaar udi 17 mrk. 12 skl., 
der af tillæggis sogne Præsten paa sin foran indførte Prætension 3 Sld., og der for udlagt, 3 smaa les 
halm sat for 6 mrk., som liger i østre lade, it øll car paa 1½ tønde 1 mrk. 4 skl., en karebenk for 1 
mrk., en halftønde med en bon 4 skl., 3 fyre planker 2 mrk. 4 skl., it fyre træ uden bark 1 mrk., it 
fyrebræ i øster lade 4 skl., :/: 
Item Deignen Christen Lind paa sin fordring tillagt resten som er 5 mrk. 12 skl., af en forskrefne 
benkedynne 3 mrk., en gl. liden gryde 8 skl., en plou uden jern 1 mrk., en plou paa huus tilled 12 
skl., en harre 8 skl., :/:  
Skifteforwalteren tilspurde Enken, og samptlige vedkommende, og arfvinger, om de vilde svare til 
forskrefne indførte deris S: Fader Jørgen Pedersens Gield, saa og som endnu fremkom og fordredis 
af Giert Jacobsen Farfver boende i Rønne 15 Sld. 15 skl., Hvorpaa endnu her i boet er 4er stude at 
fordre, item Vice Commendanten Brunov som fordrer laante penge 4 mrk., om arfvingerne der til og 
ald forskrefne resterende Gield vil svare, og betale, imod dend adgang som de kand formeene sig at 
være videre berettiged foruden forskrefne anvisning, der paa er giort udi forde Broegaard, hvor til 
arfvingerne svarede, og formeente denne adgangen i Broegaard at være berettiged, og ike vend om 
loven tilholder, at de ere pligtig til at svare til deris S: Faders Gield, hvilke ord Sønnerne Jørgen 
Jørgensen, og Niels Jørgensen, og Daattermanden Peder Madsen nu fremsagde, Enken med 
sin Laugwærge svared her til at saa som hun haver væred med, og indfriet Broegaard fra 2de brødre, 
og en søster, formeente hun at nyde Prioreteten til Broegaard, og saa frem hun det efter loven maa 
nyde, vil hun betale forskrefne Gield, bemelte arfvinger her til svarede, at hvis Enken efter hendis 
Laugwærgis foregigvende skal hafve indfriet, er i fællig af Enken, og deris fader igien udsat, og 
som før ermælt endnu gaarden staar til underpandt, idet øfrige henskiød Enken, og arfvingerne sig 
herom til Lov og ret, hvor til Skifteforwalteren det her fra skifted Remitterit, pandt hafveren Niels 
Hansen tilspurde Enken med sin laug wærge, saa vel som tilstæde værende arfvingerne, hvor af 
dem vil antage forskrefne Broegaard i indeværende aar og svare til hvis bør der af betalis, efter 
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pandtebrefveds indhold, Enken med Laugwærgen tilbød Niels Hansen, at Enken, og laugwærgen vil 
i forskrefne maader antage Gaarden, og svare for 1702. Niels Hansen svarede at hand dermed ike 
var benøyet, med mindre Enken stiller  ham som er pandt haver nøyagtig Caution, arfvingerne 
svarede at vel tale sig derom i minde med pandthafveren samme vedgik Enken, og laugwærgen at 
vil efter komme, det og Skifteforwalteren henviste til lov og ret. Dette saa at være Passeret Testerer. 
Steffen Skuld.  Henrik Brugman. Som laugwærge Berrild Clausen. 
Anders Larsen. Mortten M:D:S: Dideriksen. Niels Hansen. 
Jørgen J:J:S: Jørgensen. Niels Jørgensen. Peder P:M: Madsen. 
 

bornholmerting.dk 64



 1

 
Anno 1702. Den 6  February. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deehling efter Salh: Jens Hansen, som boede døde paa dend 39de  Jord 
eyendoms gaard  beliggende i Ringeby udi Wæstermarie sogn, og det imellem denne Sal: Mands 
efterlatte hustru Margreta Andersdaatter, for hende blef efter hendis begiering til laugwærge 
anordnet hendis fuldbroder Anders Andersen Kure boende i Clemmedsker sogn,  paa eene side, og 
paa anden side, denne Sahl: Mands med bemelte sin hustru  Auflede børn, som er 2 sønner og 3 
døttre, hvoraf  
 
Sønnen er  Hans Jensen paa 16 aar gl. for ham er till wærge anordnet, Qvartermesteren Hans 
Rømmer i Wæstermarie sogn. 
Dend anden søn er Rasmus Jensen paa 8 aar gl. for ham er til wærge anordned faderens 
søstermand Jens Olsen i Myrebye i Wæstermarie sogn. 
Dend eldste daatter er Sidzele Jensdaatter 11 aar gl. for hende er til wærge anordnet Mogens 
Frendesen boende i Nyelaursker sogn. 
Dend anden daatter Kirstine Jensdaatter 4 aar gl. for hende er til wærge anordnet Hans Hansen 
boende i Clemmedsker sogn  
Dend 3. og yngste daatter er Megtel Jensdaatter it half aar gl. for hende er til wærge anordnet 
Peder Isaksen i Wæstermarie sogn,  
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen og Niels Ibsen. 
Begge boende i bemælte Wæstermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En brun ugilled Hest 16 Sld., en soedet Hest gilling 8 Sld., en soed blised Hoppe 8 Sld., en røe 
blised Hoppe 7 Sld., en ræe stierned Hoppe 6 Sld., en gl. røe skimled blised Hoppe for 4 Sld. 2 
mrk., it ungt røe skimled Hors Øeg i anded aar gl. for 4 Sld., en røe blised i anded aar gl. Foele for 4 
Sld.,  
Qveg. 
En sort grimmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe herred Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe braaged Koe 5 
Sld. 2 mrk., en ung graa Koe for 5 Sld., en røe røgged Koe for 5 Sld., en gl. graae Koe for 4 Sld. 2 
mrk., it graa Herrit Qvigenød for 3 Sld., it sort studnød for 3 Sld., it lided sort studnød 6 mrk., it 
brunt Qvigenød for 6 mrk., it bleged Qvigenød 6 mrk., en røe hielmed stud kalf for 5 mrk., en sort 
hielmed Qvige kalf for 5 mrk.,  
Faar. 6 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 4 fior Lam á 2 mrk. 8 skl er 10 mrk.,  
Svin. 2 røe sanded Soe svin á 3 mrk er 6 mrk., en hvid Ornegris for 1 mrk. 8 skl., en dito 1 mrk. 8 
skl., En mindre gris 1 mrk., Giæs. 3 gl. Gies og en Gaase 4 mrk.,  
Kaabber. 
En half tønde gl. kaabber kedel staaende i mur er vegtig til penge 5 Sld., en mæssing kedel paa en 
kitte stoer for 2 mrk., en liden gl. mæssing kedel for 12 skl.,  
Sengeklæder i Krobhuused. 
En gl. linnen underdynne 3 mrk., en ullen blaae ranned overdynne 2 mrk., en hvid ullen hofdynne 1 
mrk. 8 skl., 3 blaargarns lagen á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
I Pige Cammered. 
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En hvid ullen overdynne 2 mrk., en gl. linnen underdynne 1 mrk. 8 skl.,  
Sæden som nu befindes i laderne ,bestaar saa leedis, Biug i Søndre lade i stolperum til bielkerne er 
sat for 5 tønder á 6 mrk er 7 Sld. 2 mrk., Haure i Østerlade i to stolperum til løs holterne er sat for 6 
tønde á 2 mrk er 3 Sld., fiundis noged Høe, som forblifver til vor fader, efter aftale paa Sterfboet. 
Boehave. 
En ploug med behørige Jern jul og bøsse 2 Sld., en arbieds wogn med smaa stier hammel tøm og 
halseeler for 10 mrk., en gl. rull med Jern tappe, og skogle for 3 mrk., it aar med bil for 1 mrk., 2 
harrer med træ tinner 1 mrk., nok i Krobhused. En gl. liden hand Qvern med hus og jern seil 4 mrk., 
en gl. fyrre kiste i it Cammer der hos med laas og morne hengsler for 5 mrk., en gl. stand tønde 12 
skl.,  
I Wæster Hus. 
En gl. sengested i ded sydøste hiørne for 1 mrk., it sengested i det nord væste hiørne for 1 mrk. 8 
skl., 2 aske bræ á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
I Steerhused. 
It lided Car med 2 skep stort for 1 mrk. 8 skl., en stand toned 8 skl., en half tønde 6 skl., it deigne 
trug 1 mrk. 8 skl., it gl. Madskab uden døre 1 mrk.,  
I Stuen. 
It fyre wraaeskab med 2 døre. Og laase og it oben rum mit ud for 6 mrk., it gl. egebord i stuen med 
oben foed 1 mrk. 8 skl., en ride sadel med stie bøyle og sadel jord taxered for penge 2 Sld.,  
Summa andrager foeskrefne Sterfboed registerede løsøre gods til  
penge 146 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlig dette Sterfboeds forskrefne vedkommende om de hafde meere 
løsøre til dette Sterfboets middel at angifve, hvor til de svarede at de ej viste meere end angifved er, 
og forskrefvet staar, hvor nest blef fremlagt it kiøbebref udgifved af Stads Capitain i Huslef Mortten 
Bohne. Datered den 3 juny 1689. og inden   Wæster Herrits ting af Laurs Hansen Procura for udi 
Rønne paa bemælte Mortten Bohnis weigne vedstaait, dend 5 December 1689 med videre opskrift, 
at ded er læst inden Wæster Herret ting den 9 july 1691. hvilked kiøbebref nu blef læst, og 
paaskrefven, og indeholder at denne Sal: Mand Jens Hansen, og bemølte hans hustru, har kiøbt og 
betalt forberørte denne 39 Jord Eiendoms gaard for penge 136 Sld 2 mrk., og som S: Jens Hansen 
bemølte gaard siden hand den kiøbte haver bygt, og forbedred, saa beror det med gaardens sætning, 
og deeling til Samfrenders opmælding, hvor til den post gaarden angaaende er henvist, der nest blef 
angifven efter skrefne denne S: Mands Ifare, eller gang klæder som af bemælte wurderings mænd 
blef taxered saaleedis, nemlig. En sort fifskaftes kioel er sat for 3 Sld., en graa wadmels kioel for 5 
mrk., 2 støfle uden kraver for 6 mrk., det øfrige som var af skin har Enken bortgiven i betaling til 
dem som har arbiedet ved denne S: Mands begrafvelse, summa andrager forskrefne taxerede 
Ifareklæder til penge 5 Sld. 3 mrk., her imod beholt Enken sine egne Ifareklæder, Saa deelis 
forskrefne Summa samptlig denne S: Mands børn 2 sønner og 3 døttre imellem, er der af en 
broderlaad 1 Sld. 2 mrk. 9 1/7 skl., og en søsterlaad er penge 3 mrk. 4 4/5 skl., 
For den eldste søn Hans Jensens Laad 6 mrk. 9 skl., er udlagt af en sort fifskaftes kioel den halfve 
part 6 mrk., hos søsteren Sidzeles laad 9 skl.,  
Dend yngste søn Rasmus Jensen for sin laad 6 mrk. 9 skl., er udlagt dend halfve part af en sort 
fifskaftes kioel dend halfvepart som er 6 mrk., hos søsteren Sidzeles laad 9 skl., :/: 
Dend eldste daatter Sidzele Jensdaatter for sin anpart 3 mrk. 4 skl., er udlagt en graae wadmels 
kioel for 5 mrk., til ofvers 1 mrk. 12 skl.,  
Dend anden daatter Kirstine for sin laad 3 mrk. 4 skl., udlagt af støflerne 3 mrk., hos søsteren 4 
skl., :/: 
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Dend yngste daatter Megtel Jensdaatter tilkommer 3 mrk. 4 skl., udlagt af støflerne 3 mrk., hos 
søsteren Sidzele 4 skl., :/: 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætenhioner og er dertil giort 
udlæg som her efter følger. 
Kongl: May: Ambt skrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin forteignelse som 
rester for Aa 1700. med omkostning penge 6 Sld. 3 mrk. 8 skl., for Aa. 1701 rester smør 2 pund 3½ 
fiering 1 mrk. 4 skl., Biug 2 tønder 7 skepper 2 fiering 1. otting ½ pot, med paa bud 5 Sld. 2½ skl., 
en gaas 2 høns 1 mrk. 12 skl., 5 les veed 5 mrk. 10 skl., Jordebogs penge 4 mrk. 13½ skl., ægte og 
knegte penge 3 Sld. 1 mrk. 11 skl., Smør træ penge 9 skl., Summa 18 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlæggis 2 
1/5 tønde Biug med paabudet som ydis in natura som Enken lofved anreigned efter forige indførte 
taxt i registeringen for 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., for resten som er penge 13 Sld. 3 mrk. 3 skl., derpaa 
udlæggis af Biuged i sætningen ofver blefven penge 6 mrk. 12 skl., en sort grimmed Koe for 5 Sld. 
2 mrk., en røe herred Koe for 5 Sld. 2 mrk., 3 gl. Gies og en gaasse á 1 mrk er 4 mrk., en stand 
tønde som Enken betaler for 8 skl., til overs 1 skl., :/: 
Per Rosman i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 5 mrk. 4 skl., udlagt en  sort 
hielmed Qvigekalf for 5 mrk., en liden gl. mæssing kedel for 12 skl., til ofvers 8 skl., :/: 
Til Sogne Præsten rester tiende for Aa. 1701 1 1/5 tønde Biug som saaleedis afgaar i korned efter 
forhen indførte taxt for 7 mrk. 4 skl., Item til deignen en skeppe Biug for 1 mrk. 4 skl., Som 
saaleedis fra Biugeds sætning afdragis og ydis in natura Item rester til præste tiende 2 tønder Haure 
som ydis in natura, og beriegnis efter forhen indførte sætning for 4 mrk., :/: 
Herrits fougden Sr: Daniel Bark fordred resterende for Aa. 1700 en skep: Biug efter som de da 
kosted 2 mrk., og for 1701. en skeppe Biug ansat for 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 4 skl., udlæggis for 
1701, er Skep Biug som ydis in natura 1 mrk. 4 skl., en tønde Haure for 2 mrk., :/: 
Anders Hansen Bagger boende i Rønne fordrer som rester paa en half barked huud, foruden nogen 
tørf skiør som hand der paa har opbaared 2 mrk., Enken og børnen beretted at berørte fordrende 2 
mrk., er betalt med Rug, saa denne fordring der ved beror. 
Barbra S: Christopher Hansen i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikis penge 6 Sld., der for 
udlagt en røe stierned Hoppe for 6 Sld., :/: 
Hans Christophersen i Rønne fordrer efter bemælte sin moders forteignelse penge 4 Sld. 1 mrk. 8 
skl., her for er udlagt 5 Faar á 3 mrk. 8 skl er penge 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/: 
Herman Bohn Henningsen i Rønne fordred for en terkeaas penge 14 skl., udlagt it blaargarns lagen 
for 1 mrk. 4 skl., til overs 6 skl., :/: 
Anders Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel for af kiøbt læder 1 mrk. 12 skl., udlagt en linnen 
under dynne i pige sengen for 1 mrk. 8 skl., ved Herman Bohnis udlæg 4 skl., :/: 
Niels Frost i Rønne fordred først for qvartalskat 2 mrk., som Enken benegted, nok fordred som 
rester for smør, og paa en Abrert tilsammen 3 mrk. 9 skl., og en tønde Haure ansat for 2 mrk., er 
som vedgikis 5 mrk. 9 skl., de først 2 mrk., som benegtis er henvist til lov og ret, og for resten 
udlagt 2 fior gl. Lam for 5 mrk., en stand tønde for 12 skl., til overs 3 skl., :/: 
Jens Truelsen i Rønne fordred som vedgikis 2 mrk., udlagt en hvid ullen overdynne i pige sengen 
for 2 mrk., :/: 
Rasmus Jørgensen i Rønne fordred for en wadmels kioel, og en hat tienesteløn, og salted paa 2 Sld., 
penge Enken benekted denne fordring, og der for er henvist til lov og ret, Thi hand angaf at Gielden 
skulle være 10 aar gl. :/: 
Olle Persen i Wæstermarie sogn fordred arbiedsløn 3 mrk., udlagt en rull med jern tapper og skogle 
for 3 mrk., :/: 
Peder Hellisen i sosse i Wæstermarie sogn fordred paa sin faders weigne som rester paa en half 
tønde Sild penge 3 mrk. 6 skl., der for uden half tønde som nu findes her i boet og hand kand 
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bekomme igien tilbage, udlagt fade 3 mrk. 6 skl., i krobhused en linnen under dynne for 3 mrk.,  
ved Peder Rosmans de 6 skl., :/: 
Geirt Jacobsen Von Kenpen Farfver boende i Rønne fordred som ham paa skifted efter S: Hindze 
Hansen i Wæstermarie sogn den 13 December 1701. er udlagt at have hos denne S: Mand Jens 
Hansen reisende sig, af forde 39 gaard indfrietlse penge 24 Sld. 1 mrk. 9 skl., udlagt en brun ugilled 
Hest for 16 Sld., en ung graae Koe for 5 Sld., it sort studnød for 3 Sld., it blaargarns lagen 1 mrk. 4 
skl., ved Niels Frastis udlæg 3 skl., ved Herman Bohnis udlæg 2 skl., :/: 
Niels Ibsen i Ringebye i Wæstermarie sogn fordred for en nye axel og en nye seise bon 1 mrk., 
udlagt af it lided sort studnød at have 1 mrk., :/: 
Jens Larsen nu i Nyekier sogn som denne S: Mand Jens Hansen paa skifted efter S: Hindtze 
Hansen er tilordnede  at værge for, berørte dato og er nu sin egen wærge, fordrede som ham efter 
hans S: moder tilkom af it pandtebref lydende paa den gaard som Niels Albretsen i Rydsker sogn, 
og siden Peder Mikelsen haver paa boet, og paa skifted efter S: Hindtze Hansen den 13 December 
1701. denne S: Mand paa hvis hand der til Sterfboet paa laante penge til denne 39 gaards indfrielse 
var skyldig er af kortten, og endnu til bemælte Jens Laursen rester, og nu her af Sterfboet til ham 
skal betalis penge 16 Sld. Her for er ved formælte omstendigheder giort indførsel udi denne forde 
39 gaard i wæstermarie sogn, fordessen 16 Sld.,  
Imod denne S: Mands Udfart, eller Begrafvelsis bekostning, Saa og i henseende til at børnen er saa 
ganske ringe af alder, er nu paa Sterfboet afhandled, og Parterne imellem Accorderet, at Enken for 
alt her af Sterfboed middel skal nyde udlæg for 40 Sld., og udlagt, en soed Hest gilling for 8 Sld., en 
soed blised Hoppe for 8 Sld., en røe blised Hoppe for 7 Sld., en røe braaged Koe for 5 Sld. 2 mrk., 
en røe røgged Koe for 5 Sld., en gl. graae Koe 4 Sld. 2 mrk., en plou med jern jul og bøsse 2 Sld., :/: 
End videre befindes at denne S: Mand Jens Hansen paa skifted efter S: Hindtze Hansen forskrefne 
dato, er tilordned at værge for den S: Mands søn Rasmus Hindtze som tilkommer i løsøre arf 50 Sld. 
1 mrk. 3 skl., Nok af sin S: Moders Ifareklæder 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., er 54 Sld. 1 skl., af denne 
Summa befindis at være paa bemælte skifte udlagt af hvis Jens Hansen af laante penge, til dend 39 
gaards indfrielse hos bemælte sin broder Hindtze Hansen haver bekommed 31 Sld. 3 mrk. 5 skl., 
Hvilken Summa herved giøris indførsel fore udi forde 39 gaard i Wæstermarie sogn, indtil de deraf 
betalt vorder og Isteden for en røe skimled Hoppe da wurdered for 7 Sld., er Niels Aristsen i Nyeker 
sogn, som bemælte Hoppe haver af S: Jens Hansen Kiøbt skyldig der for penge 8 Sld., som her 
tillæggis hos Niels Aristsen at fordre og imos den 1 Sld., som ofver ommælte Hoppis taxt ofver 
afreignis som S: Jens Hansen haver af mynlingens tillæg solt, nemlig en garn haspe for 1 mrk., en 
liden balig 12 skl., de øfrige 2 mrk. 4 skl., bevilged dette Sterfboes vedkommende, den efter 
kommende wærge at have til udlæggeds forbæddring, og blef efter forsked, at alt hvis som bemælte 
mynling paa Skifted efter forde sin S: Fader for berørte Summa er udlagt rigtig kand bekommis, saa 
myndlingen ej der ved kand lide nogen skade saa er ved denne S: Mands dødelig afgang nu for 
forskrefne S: Hindtze Hansens søn Rasmus Hindtze til wærge anordned, mynlingens søstermand 
Jens Hansen Bidstrup i Wæstermarie sogn, og paa det myndlingen deste bedre kand være forsikred, 
saa gik Capit: Hans Jensen Bistrup saa og Jens Ollufsen begge boende i wæstermarie sogn udi fuld 
Caution og loved at holdende vedkommende paa Jens Hans weigne ved dette wærgemaal foruden 
skade i alle maader, og var Jens Hansen tilfreds med forskrefne her indførte meening, at hand imod 
tager hvis løsøre, og gods denne myndling efter sin S: Fader Hindtze Hansen er udlagt for den pris 
der paa da er sat, og saaleedis dette Sterfboe der for at være krafløs efter som forhen  saaleedis 
indført er :/: 
Nok befindis denne Sal: Mand Jens Hansen paa skifte efter S: Anders Kure i Ellebye i Wæstermarie 
sogn dend 18 Marty 1700. til wærge er anordnet for den S: Mands søn Hindtze Andersen som 
tilkom efter berørte sin S: Fader 7 Sld. 3 mrk., hvor af bestaar hos mynlingens moder, som denne S: 
Mand ike har oppebaared af en brendevins pande 3 Sld., og it aske bord for 3 mrk., men denne S: 
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Mand svarer til resten som hand har oppebaared penge 4 Sld., saa er ved denne S: Mands død, nu 
igien til eærge anordnet myndlingens halfbroder Anders Andersen Kure boende i Clemmedsker 
sogn, og for de 4 Sld., er udlagt it ungt røe skimled Hors Øeg i anded aar gl. er sat for 4 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 3 Sld., it graae herred Qvigenød er sat for 3 Sld., :/: 
Skifteskreifveren for sin umage i alt med ustempled papir bevilged 5 Sld., udlagt en gl. kaabber 
kedel sat for 5 Sld., :/: 
Stempledpapir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Wurderings mænd 1.Sld., der for er udlagt, it lided sort studnød er sat for 6 mrk., til overs 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 163 Sld. 10 skl., der af 
er til bekostning efter som forskrefved staar giort indførsel for udi denne for berørte 
39 gaard i Wæstermarie sogn, for penge 47 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret  blifver saa af løsøre Godsed deeling imellem Enken, og fælleds sammen 
aufled børn penge 31 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
hvor af Enken tilkommer dend halfve part som er penge 15 Sld. 3 mrk. 1½ skl.,  
dend anden halfve part deelis imellem forskrefne 2 sønner og 3 døttre. 
Er deraf en broderlaad 4 Sld. 2 mrk. 2/3 skl., og en søsterlaad er 9 mrk. 1/3skl.,  
Hvor for en hver her efter skeer udlæg, efter anfordring hafde de vedkommende ej videre at angifve, 
end foran findis indført, hvilked at saa er tilganged og Passeret som forskrefved staar testerer. 
Steffen Skuldt.  H: Brugman. Anders Kure.        Hans H:R: Rømmer. 
Jens J:O:S:Ollufsen.     Arist Ibsen. Mons M:F: Frenderse  
Hans H:H:S: Hansen.  Niels N:I:S: Ibsen.  Peder P:I:S: Isaksen. 
Hans Bidstrup. Jens Hansen Bidstrup. 
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Anno 1702. Den 13 February. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling, efter Salige Anders Rasmusen Stangis, Sahl: HustruKirstine 
Espersdaatter, som boede døde paa dend 40 Jord eyendoms gaard  beliggende i Østerlaursker  
sogn, imellem denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand bemælte  Anders Rasmusen for hende er 
paa eene side, og paa anden side,begge deris sammen auflede børn, som er en søn og 2 døttre, 
Hvor af.  
Sønnen er Hans Andersen paa 4 aar. gl.  
Dend eldste daatter er  Karne Andersdaatter  paa 7 aar gl.  
Dend yngste daatter Kirsten Andersdaatter under it aar gl.  
For dem er faderen Anders Rasmusen self wærge, og forelagt  denne S: Qvindis broder Per 
Espersen boende i bemelte Østerlaursker sogn, at være tilsiuns wærge med faderen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen 
og Per Morttensen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En blaked Hest gilling for 7 Sld., en gl. sort Hest gilling for 3 Sld., en sort Hoppe for 8 Sld., en brun 
Hoppe for 7 Sld., en ung brun stierned Hoppe 6 Sld., it ungt røe blised Hors Øeg for 4 Sld., it blak 
stierned Hors Øeg for 3 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En blaae herred Koe for 6 Sld., en røe brun Koe for 5 Sld. 2 mrk., en bleg stierned Koe 5 Sld., en 
sort Koe 4 Sld. 2 mrk., en ung blak herred Koe for 5 Sld., en blaked ung Koe for 5 Sld., en røe 
hielmed Qvige for 3 Sld. 2 mrk., en røe braaged Qvige 2 Sld. 2 mrk., en hvid studkalf i 2 aar gl. for 
6 mrk., en røe grømed Qvigekalf i 2 aar gl. for 6 mrk., en røe braaged og stierned Qvigekalf for 6 
mrk.,  
Faar. 14 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 12 Sld. 1 mrk., 4 fior Lam á 2 mrk er 2 Sld., en fior gl. wahr for 
2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 4 mrk.,  
Svin. 3 unge Svin á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Kaabber. 
En kaabber kedel paa 1½ span stoer er vigtig til penge 3 Sld., en mæssing Kedel paa en kitte stoer 
er sat for 4 mrk.,   
Sæden i Laden er anseit,  
og befindis heel vogt Biug, ligger i to stolperum til bielkerne er sat for at være tre tønder á 5 mrk er 
3 Sld. 3 mrk., Haure i et stolperum til bielkerne er sat for 3 tønder Haure á 2 mrk er 6 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med 2 gl. stier, hammel tøm, og halseeler for 10 mrk., en ploug med gl. jern 
jull bøsse, og løbere med ring for 6 mrk., 2 trætinned gl. harrer 1 mrk., it aar med bil for 1 mrk., it 
bøssr løber giort til en haand jern stang 1 mrk., 2 lyng rifver 1 mrk., en stov øpse 8 skl., en Gres seis 
med bon, og ringe 3 mrk., en lin wef med jern paa 6 mrk., en stand tønde 1 mrk., en røste ballig 8 
skl., en straae bonds tønde 8 skl., en liden hand Qvern med hus og jern seil 2 mrk., 2 straaebonds 
tønder 1 mrk., it deigne trug 12 skl., en laasfast fyre kiste 4 mrk., it sengested i Krobhused 1 mrk., it 
kurfve sengested for 8 skl.,  
I Stuen. 
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En nye fyre kiste laasfast for 2 Sld., en gl. ege laasfast kiste for 3 mrk., it fyre bord med skoffe 
under, og oben foed 4 mrk., it syed benkedynne waar 5 allen langt for 5 mrk., en tønde Rug som er 
saaed her ved gaarden i fisked der af strøe Rugen sat for 2 Sld.,  
Sengeklæder i Krobhused. 
En olmerdugs dynne for 6 mrk., en linnen gl. underdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hoveddynne 1 
mrk., en dito 1 mrk., ir gl. bruegarns lagen for 3 mrk., en syed agedynne 3 mrk., it syed hiønde 12 
skl., it flamsk hiønde 12 skl., it syd hiønde med spoelskaded under foer for 1 mrk., endnu en syed 
agedynne for 3 mrk., it syed hiønde med skin under for 8 skl., en liden syed agedynne 1 mrk., it 
syed hiønde med røt under foer 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre til penge 129 Sld. 1 mrl. 12 skl.,  
Videre er angifved dette Sterfboe at være til bæste som Jep Larsen Otte boende i Aakier sogn her til 
boet er skyldig for en hest hand bekom penge 13 Sld.,  
Efter it pandtebref udgifved af S: Lars Hansen Otto i Østerlaursker sogn den 12 January 1699. med 
videre des opskrift befindis Anders Rasmusen Stange at have fra dato pandted denne forde 40 Jord 
eiendoms gaard paa 16 aar tiid, og der paa til vedkommende betalt, som til dette Sterfboes middel 
nu anføre penge 45 Sld., Hvilked Anders Rasmusen nu angaf, og med Qviteringer afbevised, saa at 
være som melt er,  
Summa Summarum Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre, tilstaaende Gield, og 
forde pandtebrefs penge i alt til penge 187 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Hvor nest blef angifven efterskrefne denne S: Qvindis Ifareklæder, som af bemælte wurderings 
mænd blef taxered, og er  en sort fifskaftes halfkioel med lærred for 2 Sld., en dito for 4 mrk., it 
blaat florets snørlif, med klare bon paa, og røde sardhis ermer udi, og thi maller udi 7 mrk., it sort 
fifskaftes skiørt for 10 mrk., it grønt wadmels skiørt for 8 mrk., it rør wadmels skiørt for 6 mrk., it 
Hi Cran Lærrits forklæde for 2 mrk., en sort klædis hufve med bon om for 3 mrk., Summa Andrager 
forde Ifareklæder til penge 12 Sld., imod foeskrefne denne S: Qvindis Ifareklæder beholder 
Faderen Anders Rasmusen sine egne Ifareklæder, hvor med hand var fornøged. 
Saa deelis forde denne S: Qvindis Ifareklæder imellem bemælte hendis børn, en søn. Og 2 døttre, 
hvor af sønnen tilkommer 6 Sld., og hver daatter 3 Sld., som faderen hans børn Saaleedis ifremtiden 
tilsvarer, efter som hand self er sine børns wærge. 
Hvor  saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er vedgaaed af de 
vedkommende, og der til giort udlæg som følger, nenlig  
Kongl: Mayst Amprskrifver, og ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, fordred efter sin forteignelse, af 
indhold, at der rester af denne 40 gaard for 1701. 1. lispund 1½ fiering smør 1. Rd. 10 skl., 1. tønde 
1. fiering Biug 1 Rd. 3 mrk. 4½ skl., en gaas 2 høns 1 mrk. 12 skl., 5 les weed 5 mrk. 10 skl., 
Jordebogs penge 6 mrk., ægte og knegte penge 2 Sld. 1 mrk. 11 skl., Smør træ penge 13 skl., giør 
10 Sld. 3 mrk. 12½ skl., der for er udlagt 2 tønder Biug 10 mrk., 2 tønder Haure 4 mrk., en røe brun 
Koe 5 Sld. 2 mrk., en hvid studkalf for 6 mrk., en wehr for 2 mrk., til overs 3 skl., :/: 
Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel som rester 8 Sld. 2 mrk. 6 skl., 
udlagt en sort Hoppe for 8 Sld., it fior Lam for 2 mrk., en staur øpse for 8 skl., til overs 2 skl., :/: 
Ingeborig S: Olle Jens i Rønne fordred efter sin sedel penge 10 Sld. 3 mrk. 12 skl., udlagt en ung 
blaked herred Koe for 5 Sld., en blaked ung Koe 5 Sld., 3 gl. Gies, og en Gaase for 4 mrk., til overs 
4 skl., :/: 
Herman Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel afreigning penge 4 mrk. 2 skl., udlagt en 
mæssing kedel for 4 mrk., ved Hr: Lands Dommers udlæg 2 skl., :/: 
Lars Persen i Østerlaursker sogn fordred efter Anders Rasmusens vedgaaelse laante penge 4 Sld. 
Udlagt it ungt Røe blised Horsøeg for 4 Sld., :/: 
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Jacob Larsen i Østerlaursker sogn fordred efter Anders Rasmus vedgaaelse 2 Sld., udlagt af en sort 
Koe taxered for 18 mrk., der af disse 2 Sld., :/: 
Arist Hansen i Østerlaursker sogn fordred efter Anders Rasmus vedgaaelse 2 Sld., udlagt af forde 
sorte Koe at have disse 2 Sld., :/: 
Hans Rasmusens hustru ibiden fordred 1 mrk. 12 skl., udlagt af forde Sorte Koe at have 1 mrk. 12 
skl., :/: 
Efter it skiftebref ganged efter Anders Rasmusens første S: Hustru Karen Jensdaatter den 1. Marty 
1694. befindis hendis efter lefvende søn Jens Andersen at tilkommer i arfvepart efter bemælte sin 
Sal: moder som faderen Anders Rasmusen hid indtil har haft under sit wærgemaal først af sin S: 
Moders Ifareklæder som opdrog til penge 5 Sld. 2 mrk., nok af løsøre Godsed tilkommer 18 Sld. 1 
mrk. 4 skl., er tilsammen penge 23 Sld 3 mrk. 4 skl., udlagt som Jep Larsen Otte, er skyldig 13 Sld., 
en brun Hoppe for 7 Sld., en bleg stierned Koe for 5 Sld., til overs 4 mrk. 12 skl., :/: 
Peder Espersen i Østerlaursker sogn fordred som hand haver forstragt Anders Rasmusen med laante 
penge til at indfri forberørte pandtebrefved paa denne ommælte 40 gaard i Østerlaursker sogn, som 
Anders Rasmusen saaleedis nu vedgik ret at være penge 33 Sld. Herfor udlagt, og indført af de 
indfriede pandte penge i dend 40 gaard i Østerlaursker sogn, hvor til disse penge er udlaant der udi 
at have disse penge 33 Sld., :/: 
Arist Hansen i Østerlaursker sogn forrente af 5 Sld., Capital af ham tilkommer af de pandtepenge 
Anders Rasmusens skal betale paa denne 40 gaard, hvor om Lars Ottes skiftebref videre udviser i 2 
aar penge 2 mrk., udlagt ved Anders Rasmusen første søns udlæg 2 mrk., :/: 
Nok rester til Sogne Præsten for liig begiengelsen efter Anders Rasmus vedgaaelse 6 mrk., udlagt en 
røe braaged, og stierned Qvigekalf for 6 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning, blef ermælte Moderbroderen foreened 
med Anders Rasmusen at hand skal nyde 16 Sld., og til foster løn for det lided barn 6 Sld., er som 
Anders Rasmusen Saaleedis nyder udlæg for af Sterfboets middel i alt penge 22 Sld., der for er 
udlagt, en sort Hest gilling for 3 Sld., en brun stierned Hoppe 6 Sld., it blak stierned Horsøeg for 3 
Sld. 2 mrk., en blaa herred Koe for 6 Sld., en arbieds wogn med behør for 10 mrk., en ploug med 
behørig reedskab for 6 mrk., til ofvers 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte og riesen 3 Sld., udlagt af en blaked Hest disse 3 
Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med reisen og slet papir 4 Sld. 2 mrk., udlagt af en blaked Hest de 4 
Sld., en handstang giort af it bøsseløb 1 mrk., 2 lyng rifver 1 mrk., bekommed 17 mrk., penge :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., Wurderings mændene hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., er 6 
mrk., udlagt 3 fior Lam for 6 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætenhioner til penge 131 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 55 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart  som er penge 27 Sld. 3 mrk. 3½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne denne S: Qvindes søn og 2 døttre, er der af 
Sønnens anpart penge 13 Sld. 3 mrk. 14 2/3 skl., og hver søsterlaad er 6 Sld. 3 mrk. 5 1/3 skl., og 
som faderen er self sine børns wærge, saa agtis unødvendig at der skeer udleg special for hans egen, 
og hans børns arfvepart, mens beholder det øfrige løsøre, og Gods som ike forhen til Gielden findes 
udlagt i og saa svarer faderen sine børn til forhen her udi bereignede arfve part, saa vel af deris S: 
Moders Ifareklæder, som denne nest forestaaende udreignede arfvepart, og som faderen og tilsiuns 
wærgen efter skifteforwalterens anfordring ike hafde meere at angifve til Sterfboeds middel, og ej 
fleere sig nu angaf med videre Gields fordringer, end her udi findes indført, saa sluttis dette skifte 
der ved, at Anders Rasmusen sig forholder som forskrefved staar, dette saa at være Passeret Testerer 
H: Schults.  H: Brugman.  Jep Hansen.  Per P:M:S: Mortensen. 
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Anders A:R: Rasmusen. Per P:E: Effersen. 
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Anno 1702. Den 15  February.  Er efter Louglig giorde tillysning, og de vedkommendis Begiering, 
holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Deeling, efter Erlig, og Mandhafte Capitain  
Hans Koefoed, hans afdøde kiereste, Dydelskende, og Gudfryktige nu Salige Matrona Karne 
Herman Bohnisdaatter, som med bemælte sin husbonde boede, og hun ved døden afgik paa 
Koefoedsgaard i Østermarie sogn. paa eene side, og paa anden side, den S: Matronis efterlefvende 
børn, som er 4 sønner og 2 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Diderik Wolfsen. 
Dend anden søn Albert Wolfsen. 
Dend 3 søn er David Wolfsen, 
Dend yngste søn er Mads Wolfsen. Som alle ere fuld myndig efter loven. 
Dend eldste daatter er Elsebeth Madts Koefoeds i Svaniche. 
Dend yngste daatter er Karen Herman Koefoeds i bemelte Svaniche. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Esper 
Poulsen og Anders Jensen. Begge boende i Østermarie sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret 
som her efter følger. Nemlig  
Og som Capitain Hans Koefoed nu er svag, og sengeliggende, saa møtte her paa Sterfboet for 
hans bæste at tilsee, samptlig hans sønner, og døttremænd, nemlig Mads Koefoed paa Almegaard. 
Fenrich Claus Koefoed paa Maglegaard. Povel Koefoed i Rønne, og Jørgen Koefoed her ibiden  
Døttremænd Capit: Hans Koefod i Persker sogn, og Lientinant Hans Koefoed Jensen i Østermarie 
sogn. Saa blef wurdered 
 
Heste og Hopper. 
En stor brun Hest gilling for 12 Sld., en liden gl. brun Hest gilling for 10 Sld., en mørk brun Hest 
gilling for 13 Sld., en ung brun hest gilling for 11 Sld, it mørk graat Hors føll for 3 Sld. 2 mrk., it 
brunt Hors føll for 3 Sld., en gl. brun Hest kaldis kieren for 13 Sld., en gl. brun blised Hest kaldis 
Bunk for 8 Sld., en gl. sort brun blised Hestgilling 4 Sld., en ung brun blised ugilled Hest for 9 Sld. 
2 mrk., en sort Hoppe for 8 Sld. 2 mrk., en sort brun Hoppe 7 Sld. 2 mrk., en røe blised Hoppe for 8 
Sld., en gl. sort snopped Hoppe for 7 mrk., it mørk brun Horsføll som er fior gl. sat for 4 Sld.,  
Qveg. 
En røe hielmed Koe for 5 Sld., en graae røgged Koe for 5 Sld. 3 mrk., en sort braaged koe for 5 Sld. 
3 mrk., en røe Koe for 6 Sld., en sort stierned Koe for 6 skl., en sort røgged Koe for 6 Sld. 1 mrk., 
en sort Koe for 6 Sld. 2 mrk., en brun hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe btased Koe for 5 Sld. 2 
mrk., en ung røed stud for 5 Sld., en røe hielmed stud 5 Sld., en blaked stud for 6 Sld. 2 mrk., en 
sort hielmed Tyr for 4 Sld. 2 mrk., en graae hielmed Tyr for 4 Sld. 1 mrk., it røe hielmed studnød 
for 3 Sld., it sort hielmed studnød 3 Sld., it røt Qvigenød 4 Sld. 2 mrk., en liden røed Qvige 2 Sld. 2 
mrk., it røe hielmed Qvigenød for 3 Sld., en sort hielmed Tyrkalf for 2 Sld., en graae stierned 
studkalf for 6 mrk., en sort hvid manked studkalf for 6 mrk., en liden graa stierned studkalf for 4 
mrk., 4 spæde kalfve á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk.,  
Faar.og Lam. 16 støker gl. Faar for 16 Sld., 2 fior Lam 6 mrk., en fior gl. wehr for 3 mrk.,  
Svin. En sort spetted Soe for 7 mrk., en sort belted Soe for 6 mrk., en hvid ung galt 8 mrk., en hvid 
Orne 2 mrk. 8 skl., en mindre dito 2 mrk., 5 unge Soe svin á 3 mrk er 15 mrk., en liden ung galt for 
3 mrk., Gies. 4 gl. Gies, og en gaase á 2 mrk er 10 mrk.,  
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Adtschillig Boehave. 
En arbieds wogn med Høestier, og jern stie suler for 7 Sld., en gl. sleede med sleede Cardret, og 
jern vidier for 7 mrk., endnu en gl. sleede med slee Car som er med en vigrekurf udi dret, og jern 
vidier for 5 mrk., en ploug med jul bøsse løbere ringe, og ploug jern for 9 mrk., en dito med en slit 
plou knif for 8 mrk., 3 aar foruden aarbile á 1 mrk er 3 mrk., en harre med 33 jern tinner udi for 6 
mrk., 2 andre harre foruden tinner á 1 mrk er 2 mrk., en gl. seis i Hugehused med bom og ringe 1 
mrk. 4 skl., en skiære benk for 6 skl., en gl. arbieds vogn med smaa stier for 2 Sld., en gl. slov wogn 
uden stier for 4 mrk., en skov sleede foruden dret med jern vidier 2 mrk.,  
I Brøg Hused. 
It oplagged Øllkar paa 2½ tønde stor 6 mrk., it gl. ølkar paa 3 tønder stoer for 7 mrk., it ølkar paa 
1½ tønde 4 mrk., it gl. ølkar paa 2½ tønde 2 mrk., it auflangt Car med laag paa for 11 mrk., it gl. 
fyre ølkar 1 mrk., en bøge tønde for 2 mrk., 2 kalketønder á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., en hand qvern 
med huus og jern seiel for 6 mrk., en liden huud i kalk 8 mrk., en tyre hud i bark 10 mrk., en Koe 
hud i bark 9 mrk., 2 qvige hude i bark 11 mrk., 2 lin brøder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 3 brød bræder á 
8 skl er 1 mrk. 8 skl., en ostekurf 8 skl., en Sille fiering 6 skl.,  
Paa  stue lofted. 
En nye wogn klov 6 skl., en liden kurfve sengested 6 skl., en gl. kierne 6 skl., it tønde stomme 4 
skl., en egetønde 10 skl., en dito for 10 skl., it egefem r. fad 1 mrk., it dito 1 mrk. 4 skl., en fyre 
tønde 8 skl., nok en ege tønde 6 skl., it gl. ølfad 1 mrk. 8 skl., en gl. øltønde 12 skl., en haltønde 6 
skl., en lyng rifve 1 mrk., en gl. dito 8 skl., en jern Tyfve 8 skl., en gang juhl eger 1 mrk. 8 skl., en 
garn vinde 12 skl., en skeppe med jern bon 3 mrk., 4 tønder rug paa stue lofted á 8 mrk er 8 Sld., 4 
tønder Biug á 6 mrk er 6 Sld., 
I wæster Cammer. 
It madskab med en gl. laas 10 mrk., it cammer bræ 1 mrk. 8 skl., it lided skibs bord 2 mrk. 4 skl., en 
liden bern 6 skl., en gl. tønde 8 skl., en dito 6 skl., it ege bord i nøre  cam er med fad 2 mrk., it 
canne bræ med 4 bræder 2 mrk., it egebræ 8 skl., en fløde stande for 1 mrk.,  en nye spin rok 4 mrk., 
en dantsier spin rok 3 mrk. 8 skl., 2 gl. spin roke 2 mrk., en dreid garn haspe 1 mrk. 12 skl., en 
anden garn haspe 1 mrk. 4 skl., en gl. lin hegle 1 mrk., it half vin anker 1 mrk. 4 skl.,  
I Krobhused.   En laasfast egekiste for 14 mrk., en kiste benk med laasfaste rum udi for 6 mrk.,  
I Løntoret, en laasfast ege kiste med hiørnebon paa og handgrefver for 7 Sld., Nok en laasfast ege 
kiste med ringe udi enderne for 4 Sld., it ege bord med fyre foed og skoffe for 9 mrk., 2 brendewins 
half ottinger 12 skl.,  
I Nørre Cammer ved stuen, it bord af ask med lugt fod, og skoffe for 10 mrk., it gl. ege wraaeskab 
med laas forre for 3 mrk., it hiemmel sengested for 6 Sld.,  
I Saltere hused, 9 salte half tønder á 8 skl er 4 mrk. 8 skl., 5 heele salte tønder á 1 mrk 4 skl er 6 
mrk, 4 skl., 4 slate fieringer á 4 skl er 1 mrk., en saae med 2 ørren 12 skl., en smør ballig med hulle 
paa 10 skl., en salte olde for 6 mrk., en gl. hakelse 4 skl., en half stok øpse 12 skl., en seek som er 
half slit for 2 mrk., it ege træ 12 skl., it gl. asketrug at salte udi 6 skl., it øllfad for 3 mrk., en øll 
tønde 2 mrk., en bred aske lang planke i gaarden for 3 mrk., i boen, 2 fade med Rugmeel udi og 
hver bering med paa ungefehr 2 tønder, hver fad sat for 5 Sld., er 10 Sld., 2 halfve fad med 
Rugmeel udi á 10 mrk er 5 Sld., it fad med Biug meel udi er sat for 3 Sld., it half fad vikemeel 6 
mrk., it halffad sikted Rugmeel for 2 Sld., 4 tomme tønder á 8 skl er 2 mrk., en kierne 1 mrk. 8 skl., 
4 half tønder á 6 skl., er 1 mrk. 8 skl., en fiering med laag 8 skl., en Høe kraag 8 Sld., it hattøy 
hamer og støf 10 skl., en Koe kloke med jern greve 1 mrk., en laagebøtte paa en fiering stoer 6 skl., 
3 ege sig bøtter á 2 skl er 6 skl., 2 sæløb 12 skl., 3 wogn reeb 12 skl.,  
I Gaarden.  
It langt bord med en kaars foed 4 mrk., it deigne trug under svalen for 3 mrk., endnu it gl. 
deignetrug 2 mrk., 2 hammel stoke med brak paa begge 12 skl., en jerned hammel med lær seeler 3 
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mrk., en jerned hammel med hampe seeler 1 mrk., en stang tøm med lær hoved lau, og en kabel tøm 
streng for 2 mrk., en gl. kabel tøm 12 skl., 2 par Cabel halseeler 1 mrk., en husstie 12 skl., en nye 
beslagen karm wogn med vinger, og lær paa, og hinner tøy, tøm og halseeler er sat for 44 Sld.,  
Paa store Lofted.  
It aske bord med lugt foed er sat for 6 Sld., it himmel sengested sønden til paa lofted for 6 Sld., it 
himmel sengested norden til paa for 4 Sld., it klædeskab af eg med 2 dørre, og en lang skoffe under 
til sat for 26 Sld,, en laasfast ege Ørk for 4 Sld., en nye bagstoel med ryslæder ofver træked 6 mrk., 
en half gl. stoel med ryslæder paa 4 mrk., en gl. bagstoel med sort læder paa for 2 mrk., en lang 
benk for 4 mrk., en staked benk 2 mrk.,  
Paa Lille Loft.  
En liden stoel med sæfbun 10 skl., en liden stoel med ryslær paa 1 mrk. 8 skl., en liden gl. stoel med 
læder paa for 1 mrk. 4 skl., en gl. fyrebenk for 8 skl., it gl. hiemmel sengested for 2 Sld., 2 andre 
smaa nye sengesteder, it af eg og it af fyr á 2 Sld er 4 Sld.,  
I Stuen. 
It indlagt ege wraaskab med 2 laasfaste dørre, og it obed rum mit udi for 11 Sld., it aske bord med 
dreiede stolper, 2 skoffer, og en ramme neden til for 8 Sld. 2 mrk., it aske bord neden til i stuen med 
dreiede stolper, og lugt fod for 4 Sld. 2 mrk., it lided fyre laasfast skab med en dør, og 3 rum udi 3 
Sld., en ege kiste benk norden til i stuen, med 2 rum udi, ogen laas for 11 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne løsøre til penge 511 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Og som dagen nu er forløben Saa sluttis denne forretning derved at den i morgen igien videre kand 
foretagis, dette saa at være Passeret Testerer. H: Schults  Henrik Brugman  
M: H: Koefoed.  C: Kofoed.   Poul Hansen Koefoed. 
 J:H: Koefoed.  Hans Koefoed Madsen. H: J: Koefoed. 
Diderick Wolsen.  David Wolfsen.   Mads Koefoed. 
Herman Koefoed.  Esper Poulsen.  Anders A:J:S: Jensen. 
 
Nest paafølgende den 16 February, Berørte aar 1702. er efter  med denne forretning udi 
de vedkommendis nernærelse Passerit efterskrefne, nemlig 
Sølf. 
6 Sølfskeer med muselsk0ls mønster vog 18 lod á 3 mrk er 13 Sld. 2 mrk., en flad skafted sølfskee 
med H:K:F: A: 1680. weyen 3½ laad á 3 mrk., er 10 mrk. 8 skl., 3 fladskafted Sølf skeer teigned 
med Karen Hermandsdaatters navn wejer 9 ¼ laad á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., en sølfskee med 
en windrue knap paa wog 3 lod á 3 mrk er 9 mrk., en liden sølfskee med David Wolfsen navn paa 
wog 2 ¼ laad á 3 mrk er 2 Sld. 4 skl., en liden sølfskaal med 2 ørren paa uden navn wejer 14 laad á 
3 mrk er 10 Sld. 2 mrk., en liden sølfstaab med H:K:D: 1671. vog 4 laad á 3 mrk er 3 Sld., 2 smaa 
sølf staabbe begge teignet med H:K:F: K:C:D: wejer 9 laad 1 qvintin á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk. 12 
skl., en sølf kande med en fladfod teigned paa laaged K:M:K: M:D: 1661. wejer 58 laad á 3 mrk 4 
skl., er 47 Sld. 8 skl., en sølf kande med windruer paa tiegned med Karen S: David Wolfsens 1690- 
vog 56 laad á 3 mrk. 4 skl., er 45 Sld, 2 mrk.,  
Thin. 
2 thin forteigned HKFCD. 3 stempled Thin vog 5½ skaalpund sat for 1 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 4 skl., 
it lidet dybt Thin fad teigned med HKF en stempel paa vog 2 ¼ skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 2 
skl., 2 gl. flade Thin fade teigned med HKF. KCO. 1674. vog 5½ skaalpund á 1 mrk er 5 Sld. 8 skl., 
2 gl.smaa dybe Thinfade teigned med HKF. KCO. 1680. vog 6 skaalpund á 1 mrk er 6 mrk., 2 nye 
flade Thin fade er teigned med DW. KHD. KDW. 1691. 1683. vog 6 skaalpund á 1 mrk. 8 skl., er 9 
mrk., it dybt gl Thin med DW. Og 4 stempler paa, og it dybt fladt Thin fad med KDWS 1689 og 3 
stempler vejer begge 4 skaalpund á 1 mrk er 4 mrk., it flaft gl. Thin fad med 4 stemplel paa teigned 
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DW. Vejer 3 pund á 1 mrk er 3 mrk., en Thin skaal med 2 ørren FKF. KCD. 1680. vog 3½ pund á 1 
mrk. 8 skl er 4 mrk. 14 skl., en liden gl. Thin skaal med 2 ørren uden navn vejer 2½ skaalpund á 1 
mrk er 2 mrk. 8 skl., en Thin Smør kande vog 2 skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., 9 smaa 
brugelige tallerken med KDWS: vog 10½ skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld.3 mrk.6 skl., 12 gl. Thin 
tallerken med HKF: KCD: vog 17 skaalpund á 1 mrk. 4 skl., er 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., 2 Solsinken á 
14 skl er 1 mrk. 12 skl., 3 gl. Thin tallerken brøded Thin vog 3 ¾ pund á 12 skl er 2 mrk. 13 skl., 2 
Thin lysestager med hatte vog 4½ skaalpund á 1 mrk. 8 skl., er 6 mrk. 12 skl., it par mæssing 
lysestager med stopte piber for 7 mrk., en gl. støp mæssing lysestage 1 mrk., it gl. mæssing fyrfad 
for 1 mrk., en liden gl. morter med støder 1 mrk.,  
Kaabber wahre. 
En brendevins pande med hat og piber er paa 3 fieringer er sat efter vegten for 16 Sld., en brøger 
kedel paa 2 tønder stoer vier 3 lispund á 1 mrk. 4 skl er 15 Sld., en bryger kedel paa en tønde vejer 
1. lispund 10 skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 9 Sld. 3 mrk., en malm gryde paa 2 spannestoer vog 1, 
lispund 10 skaalpund á penge 1 mrk. 8 skl er 6 Sld. 2 mrk., en liden malm gryde paa en half 
littestoer vog 7 skaalpund á 1 mrk er 7 mrk., en mæssing kedel paa en half kittestor vog 1½ - for 2 
mrk., en gl. mæssing kedel paa en half kitte vog 1½ pund á 6 skl er 9 skl., en half tønde kaabber 
kedel vog 17 skaalpund á 1 mrk. 4 skl., er 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., en kaabber kedel paa en fierings 
stoer vog 11 skaalpund á 1 mrk. 4 skl er 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., en malm gryde paa en kitte stoer vog 
11 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld. 3 mrk., nok i stuen en bagstoel med sælskin over træked 1 mrk. 8 
skl., en bagstoel med sort læder over træked for 1 mrk. 8 skl.,  
Paa huus lofted. It sengeklæde wefved i ruder er sat for 3 Sld., it blaat dreiels bord klæde for 3 
mrk.,  
I sønder seng. En blaae ranned bolster ofver dynne med don udi for 4 Sld., 2 blaae ranned 
underdynne á 4 Sld er 8 Sld., en bred blaae ranned bolster hifved dynner for 5 mrk., 2 hofved puder 
af bolster støked 6 mrk., er 3 Sld., en blaa ranned bolster hoveddynne for 6 mrk., en flamsk 
benkedynne 8 alen lang er sat for 9 Sld., en flamsk blaae agtig benkedynne 3 allen lang for 10 mrk., 
2 flamske hiønder med røt skin under á 6 mrk er 3 Sld., 2 flamske hiønder med sort bon á 5 mrk er 
10 mrk., it gl. flamsk hiønde for 3 mrk. 8 skl., paa lille lofted i nørre seng, en blaae ranned under 
dynne for 2 Sld., 2 blaae ranned hamprgarns hofved dynne 3 Sld., en ullen og linnen hofved dynne 
for 3 Sld., en blaae ranned ullen overdynne for 3 Sld., i Øster seng, en seiel dugs underdynne 7 
mrk., en gl. ullen overdynne for 5 mrk., en linnen hampe garns hofveddynne 5 mrk., en skin 
hofdynne 2 mrk. 8 skl., en ullen ranned hofved dynne med wipper for 3 mrk.,, 2 ullen hofved puder 
3 mrk., gl. sparlagen 3 støker blaa agtig sat for 1 mrk. 4 skl.,  
I Nørre Cammer ved stuen sengeklæder. 
En blaae ranned olmerdugs dynne 3 Sld., en hampe blaae ranned bolster underdynne for 4 Sld. 2 
mrk., en linnen underdynne for 3 Sld., en blaae ranned hampegarns hofved dynne for 6 mrk., en gl. 
ranned hofved dynne 2 mrk., 2 blaae rannede  bolster hofved puder for 2 Sld., en agedynne i rud 
værk 2 mrk. 8 skl., it gl. flamsk hiønde 2½ mrk., en syed benkedynne 3½ alen lang for 4 Sld., en 
flamsk benkedynne 4 alem lang 5½ Sld., it Cartuns braaged sengeklæde som er stopped med bon ull 
er sat for 14 mrk., 3 støker grønne ullen sparlagen til en seng med en kappe til for 6 mrk.,  
I Stuen. 
En nye wefved benkedynne paa nørre benk med ranned under foer fem allen lang for 2 Sld., en 
flamsk agedynne med sort barked skin under 1½ mrk., en syed benkedynne med sort bon 4 allen 
lang for bordenden for 10 mrk., en nye wefved benkedynne under winduen med gul bon 8 alen lang 
5 Sld.,  
I Krobhused. 
En linnen hofdynne 3 mrk. 8 skl., en gl. olmerdugs ofverdynne 4 mrk.,  en linnen underdynne for 7 
mrk., Nogle Sengeklæder i Seng Cammered ved stuen. Er sat ofver hofved for penge 5 Sld., I 
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Drenge hused i Øster seng, en linnen ofver dynne 2 mrk., en seildugs hofdynne 2 mrk., en sort 
ranned ullen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne 8 mrk., 2 blaargarns lagen 5 mrk., i 
dend wæster seng, en gl. ranned wadmels ofverdynne for 5 mrk., en sort ullen hofdynne 1 mrk. 8 
skl., en linnen underdynne 5 mrk., 2 gl. blaargarns lagen 12 skl., I Nørre Cammer pige seng. En sort 
ranned ullen overdynne for 2 Sld., en linnen underdynne 3 mrk., en linnen hofdynne 3 mrk. 8 skl., 
en ullen hofved pude 8 skl., 2 gl. blaargarns lagen 1 mrk., hos Mads Koefoed paa Almegaarden er til 
bæste af en Sølfkande 8 Sld.,  
Lin Klæder. 
2 brue garns lagen med usydning paa, og 2½ bred i hver for 6 Sld., 2 bruegarns pude waar, med 
udsydning, og strik 3 Sld., 2 gl. bruegarns lagen for 4 mrk., 2 dito for 5 mrk., 2 pude wor af 
bruelærred med rudestrik for 2 Sld., 2 gl. brue lærrits pude wor med knipling for 3 mrk., 2 pude wor 
af brue lærred for 2 Sld., 2 pude wor af brue lærred med strik 6 mrk., en dreiels bord dug 2½ allen 
dobel lang 5 Sld. 2 mrk., en gl. dreiels borddug 3 allen bobbel lang for 4 mrk., en dito 6 mrk., en 
half slet dreiels borddug 4 allen dobbel lang for 4 Sld. 2 mrk., en gl. dreiels borddug 3½ allen 
dobbel lang for 4 mrk., en dreiels borddug 4 allen bobbel lang for 2 Sld., en blaaegarns bord dug 6 
allen dobbel lang 4 Sld., en gl. blaargarns borddug for 1 mrk. 8 skl., en dito 3 mrk., it dreiels hand 
klæde 6 allen lang 6 mrk., it dreiels hand klæde 5 allen lang 6 mrk., it nyt rude dreiels hand klæde 5 
allen lang 4 mrk., it gl. rude dreiels hand klæde 5 allen lang for 2 mrk., it dreiels hand klæde 5 allen 
lang for 3 mrk., endnu it rude dreiels hand klæde 5 allen lang for 4 mrk., it blaargarns hand klæde 
for 8 skl., it dito 12 skl., it dito 12 skl., 2 nye blaargarns lagen 7 mrk., 2 gl. dito 5 mrk., 2 smaa blaar 
garns lagen 4 mrk., it par gl. dito 2 mrk., it par blaargarns gl. lagen for 3 mrk., it par nye blaargarns 
lagen 4 mrk. 8 skl., it par dito 4 mrk. 8 skl., 6 skaalpund raat bruegarn i harrer á 1 mrk. 8 skl er 9 
mrk., 6 skaalpund lin brue á 1 mrk er 6 mrk., 6 skaalpund hampebrue á 12 skl er 4 mrk. 8 skl., 39 
skaalpund blaargarn á 10 skl er 2 Sld. 3 mrk. 14 skl., 12 skaalpund blaar á 4 skl er 3 mrk., en Thin 
kande vog 3 pund á 1 mrk er 3 mrk.,  
Sæden i Laderne. 
Biug i sønderlade udi 6 stolperum bølke høyt sat for 12 tønder Biug á 6 mrk er 18 Sld., 
I samme lade 2 stolperum med Biug til bielkerne er sat for 16 tønder Biug á 6 mrk er 24 Sld.,  
Haure i wæter lade udi 3 stolperum med genge omkring er sat for 8 tønder á 2 mrk er 4 Sld., 2½ 
tønde Rug som er saaed i afvigt fisked, der af anførris til dette boes middel strøe rufen á 2 Sldd er 5 
Sld., møg agningen og bekostningen satte wurderings mændene for penge 4 Sld., en rul med tapper 
og skogle  6 mrk., en jern tyve 4 skl., dito 2 skl., 2 jern  kile med paateigned HK weier 12 skaalpund 
á 4 skl er 3 mrk., en jern kil 10 skl., it pande jern 1 mrk. 8 skl., en hakelse kiste med staal og knif 3 
mrk. 8 skl.,  
Summa paa hvis løsøre som i dag er registered og wurdered er penge 477 Sld. 6 skl.,  
Som dagen nu er forløben saa sluttis denne forretning derved at den i morgen igien videre kand 
foretages dette saa at være Passeret Testerer. . H: Schults  Henrik Brugman  
M: H: Koefoed.  Claus Kofoed.   Poul  Koefoed. 
 Jørgen Koefoed.  Hans Koefoed Madsen. H: J: Koefoed. 
Diderick Wolsen.  David Wolfsen.   Mads Koefoed. 
Herman Koefoed.  Esper Poulsen.  Anders A:J:S: Jensen. 
 
Nest paafølgende den 17 February Berørte aar 1702. er atter med denne forretning 
foretagen, og videre Passeret som følger en firkantted speigel med en sort ramme om, og en stifver 
bag paa er sat for 7 mrk., en grøn hampe hegle med smaa tinner udi for 1 mrk. 8 skl., en gl. hampe 
hegle for 10 skl., 2 halfanker á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., 6 allumit smaa Lam skin med hul paa á 6 skl 
er 2 mrk. 4 skl., 2 flad skafted Sølf skeer, hvor af dendeene er tegned med Didrigh Wolsen paa 
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skafted, den anden med samme navn paa bladed weier begge 7 laad á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., ofver 
Age portten it les Høe er sat for 3 Sld.,  
Høe . udi Høe gulfved er sat for 6 mrk., en ege nye kiste som endnu er bestaaende hos Willum 
Snedker i Svaniche og er uden beslag inu til dette boes middel anført for penge 3 Sld. 2 mrk., af 
Sahl: Mons Christensen i Østermarie sogn er her til boet Aa. 1688 dend 20 Marty i Pandtsat en Saht 
Høyloflige i hus kanmelse K: Frederik den andens Danske bibel in folio med spender, uverserit for 
penge 5 Sld., en liden skokøpse for 1 mrk. 8 skl., Nok en liden stokøpse som er brusten ved øyet for 
1 mrk., en krakøpse uden skaal for 10 skl., en fiske domme øe, med bilmer er sat for 1 mrk. 8 skl., 8 
skaalpund ristte fier 4 mrk., sort og hvidt ull weier 9 skaalpund á 6 skl er 3 mrk. 6 skl., 6 støker 
flesk á 2 mrk er 3 Sld., en løbende warpe 1 mrk. 8 skl., it jern brad speed 1 mrk. 8 skl., en jern rist 
10 skl., it lided bord med Aske blad, og kaars fod 3 mrk., en leiel for 8 skl., en dito 6 skl., 2 
brendevins ottinge 12 skl., en gl. dito 2 skl., 2 ege wan spanner 8 skl., en fyre kitte 3 skl., en liden 
ege saa 6 skl., en ege laage bøtte 6 skl., en ege fløde stande 8 skl., 2 straaebonds tønder 8 skl., en 
jern tre fod 3 mrk., 2 jern gryde kraage 4 mrk., en jern hand stang 3 mrk., saa blef samptlig 
forskrefne dette Sterfboes vedkommende, af Skifteforwalteren tilspurdt om de viste meere løsøre, 
og rørrende Gods her i boet at angifve, hvor til de svarede at de ike viste meere, end forhen er 
angived, og her udi før er anført, med tagen hvis Capit: Koefoed foruden skifte er bevilged som er 
klæder til en seng nemlig 2 blaae rannede bolster underdynner en bolster ofverdynne 2 bolster 
ranned hofdynner, 2 puder foruden wor, og 3 par smaa blaargarns lagen, og it par bruegarns lagen 
med 2½ bred udi, Sengesteden som er den nordveste paa huus lofted, som i registeringen er anført 
for penge 4 Sld., som der fra afgaar,  
Saa  blef dette Sterfboes middel anført tilsammen udi Summa som er, og andrager til 
Penge 1021 Sld. 15 skl.,  
Dernest blef angiven efterskrefne dette Sterfboes tilstaaende Gield. 
Hvormed er giort afreigning, og resterer følgende  
Elsebeth S: Peder Kofoeds i Svaniche, er skyldig 5 mrk. 4 skl.,  
Peder Larsen i Østermarie sogn er skyldig her til boet penge 5 Sld., 
Willum Snedker i Svaniche skyldig her til boet for brende 3 mrk.,  
Hans Pedersen Knep i Aarkier sogn er skyldig her til boet efter regenskabs bogen 4 Sld. 2 mrk.,  
Peder Andersen i Svaniche er skyldig for brende 5 mrk.,  
Gamle Hans Dik i Svaniche skyldig 5 mrk. 10 skl.,  
Peder Hansen paa seite i Østerlaursker sogn skyldig 1 mrk. 12 skl.,  
Mikel Merkel i Svaniche skyldig 1 mrk. 14 skl.,  
Peder Espersen i Østerlaursker sogn skyldig af hans Gaards landgielde for A. 1701.  
Sandemand Gebuhr efter afreigning, hvor iblandt er bereigned Landgielde korned som ham er til 
ladt in natura at yden, opdrager i alt 13 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Truels Svendsen Møllere paa S: Karen David Wolfs weier Mølle i Svaniche er skyldig her til 
Sterfboet, efter afreigning, og Accordering for told meel af møllen 4 tønder Rug meel og 4 tønder 
Biug meel som ham er tilladt in natura at yde eller der for at betale for hver tønde Rug meel 9 mrk., 
og for hver tønde Biug meel 7 mrk., er tilsammen 16 Sld.,  
Summa andrager forskrefne tilstaaende Gield penge 44 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Summa Summarum over alt forskrefne dette boes løsøre, og tilstaaende Gield 
andrager til penge 1065 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Hvor nest blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner som af 
arfvingerne er vedgaed saaleedis som følger. 
Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller fordred efter afreigning penge 66 Sld. 3 mrk. 12 skl., der 
for udlagt, Biug i Søndre lade 12 tønder á 6 mrk er 18 Sld., i samme lade i 2 stolperum 16 tønder 
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Biug á 6 mrk er 24 Sld., en mørk brun Hest for 13 Sld., it auflangt Car med laag for 2 Sld. 3 mrk., 
en 2 spanne stoer malm gryde nok it lispund 10 skaalpund á 1 mrk er 6 Sld. 2 mrk., 2 pude wor af 
brue lærred med rudestrik for 8 mrk., it jern brasped for 1 mrk. 8 skl., 2 half anker á 10 skl er 1 mrk. 
4 skl., :/: 
Mads Koefoed hafver forstrakt til denne Sahl: Matronis begrafvelse, opdragende 17 Sld. 2 mrk. 4 
skl., er 23 Sld. 3 mrk., her for udlagt naar 3 Sld., der paa ved forsikring afgaar, blifver igien 20 Sld. 
3 mrk., og der for tillagt, hos Peder Espersen i Østerlaursker sogn, som hand er skyldig i 13 Sld. 1 
mrk. 12 skl., en laasfast egekiste med hiørne bon, og handgræfver for 7 Sld., paa stue lofted. It 5 
fierings fad for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Mads Koefoed Hansen paa Almegaard i Knudsker sogn fordred efter sin forteignelse i alt penge 26 
Sld. 1 mrk. 12 skl., der udi bereigned rente af sin andeel af Koefoedsgaard i Østermarie sogn og der 
for tillagt, it egeskab til klæder med 2 dørrer, og en lang  skoffe under til er sat for 26 Sld., en dreied 
garn haspe er taxered for 1 mrk. 12 skl., :/: 
Fenrich Claus Koefoed paa Maglegaard fordre rente af sin anpart af Koefoedsgaard efter sin 
forteignelse i 8 aar tilsammen penge 36 Sld. 1 mrk. 9½ skl., nok fordred Claus Koefoed paa sin 
myndling Poul Mathiasens weigne af ded 9 fri wornedes land gielde i Boelsker sogn, opdragende til 
penge 4 Sld. 1½ skl., er 40 Sld. 1 mrk. 11 skl., der for er udlagt, en Sølfstaab med HKF KCD. For 3 
Sld. 1 mrk. 14 skl., en Sølf skee med en windrue knap paa 2 Sld. 1 mrk., en liden Sølfskee med 
David Wols navn W: 2 ¾ l. 2 Sld. 4 skl., en kaabber kedel paa en fiering stoer vog 11 skaalpund for 
3 Sld. 1 mrk. 12 skl., en flamsk benkedynne 4 alen lang for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmed stud  for 5 
Sld., en hampe blaae ranned bolster under dynne i Nøre Cammer ved stuen for 4 Sld. 2 mrk., it 
mørk brun Horsføll for 4 Sld., it ølkar paa 1½ tønde 1 Sld., en harre med 33 jern tinner udi for 6 
mrk., en sort stierned Koe for 6 Sld., 2 Thin fade teuígned med SKF. KCD. 3 stempled vog 5½ 
skaalpund á 1 mrk. 8 skl. Er 8 mrk. 4 skl., en Høe kraag for 9 skl., af en Koe til overs 2 mrk., :/: 
Povel Koefoed i Rønne fordred rente af sin andeel Capital af Koefoedsgaard udi 5 aar, minder en 
maaned blef Accorderet at forblifve paa fire aar for penge 18 Sld. 12 skl., :/:  Nok fordred Poul 
Koefoed efter afreigning, opdragende til penge 30 Sld. 3 mrk. 8 skl., er saa tilsammen 48 Sld. 4 skl., 
der for er udlagt en stoer brun Hest gilling for 12 Sld., en sort Hoppe for 8 Sld. 2 mrk., en sort 
braaged Koe 5 Sld. 3 mrk., en røe Koe 6 Sld., en arbieds wogn med smaa stier for 2 Sld., en blaked 
stud 6 Sld. 2 mrk., paa lille lofted i Nøreseng, en blaae ranned underdynne 2 Sld., en blaae ranned 
ullen ofver dynne for 3 Sld., en ullen og linnen hofdynne 4 mrk., en skiær benk 6 skl., it gl. øllkar 
paa 2½ tønde for 2 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Lientnant Hans Koefoed Jensen i Østermarie sogn fordred efter sin sedel først 15 Sld., nok rente af 
sin anpart i Koefodsgaard paa sin hustruis weigne udi 5 ¾ aar. Tilsammen 27 Sld. 3 mrk. 12 skl., 
hvor for er udlagt, en brøger kedel paa en tønde vog 1. lispund 10 pund for 9 Sld. 3 mrk., en sort 
brun Mehr for 7 Sld. 2 mrk., en graae stierned stud kalf 1 Sld. 2 mrk., en sort hvid manked studkalf 
for 6 mrk., en liden graae stierned dito 4 mrk., I nørre Cammer ved stuen, en blaae ranned 
olmerdugs ofverdynne for 3 Sld., en linnen underdynne for 3 Sld., paa lille lofted i øster seng, en 
skin hofved dynne 2 mrk. 8 skl., 2 ege sy bøtter 4 skl., :/: 
Stads Capitainen Mortten Koefoed i Svaniche fordred efter af reigning penge 4 Sld. 3 mrk. 12 skl., 
udlagt it sengklæde wefved i rudder for 3 Sld., en sleede med sleede Car, og weier kurf udi 5 mrk., 
it lided skibs bord 2 mrk. 4 skl., it ege bræ for 8 skl., :/: 
Jørgen Koefoed Hansen fordred som ham tilkommer efter sin Sahl: Moders skiftebrefs indhold 
datered dend 22 January 1694, som rester udi alt penge 91 Sld. 3 mrk. 1 1/11 skl., der paa beretted 
denne S: Matrones arfvinger som de eedlig vel bekræfte at Jørgen Koefoed haver bekommed it par 
stude, ansat for 20 Sld., som Jørgen Koefoed af  Ahhection hafver foræred sin S: Stifmoder. Item 
vedgik at have en til sig annanmed 2 hiønder for 2 Sld., blifver saa her af til reste penge 69 Sld. 3 
mrk. 1 skl., Nok fordred Jørgen Koefoed efter af reigning 17 Sld., 1 mrk., er saa hvis Jørgen 
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Koefoed her af Sterfboed tilkommer, naar der udi er bereigned som Jørgen Koefoed tilkom i arf, 
efter sin S: Mormoder Bohl S: Claus Kølleris skiftebref datered den 19 December 1693 4 Sld. 2 
mrk. 17/11 skl., i alt penge 87 Sld. 1 7/11 skl., der for er udlagt, af forde brøger kedel at hafve 8 
Sld., en gl. liden brun Hest 10 Sld., en ung brum Hest gilling for 11 Sld., en brun blised Hest kaldes 
Bunk for 8 Sld., it indlagt ege wraaeskab i stuen med 2 dørre, og laas for 11 Sld., it askebord med 2 
skoffer, og en list neden til for 8 Sld. 2 mrk., it aske bord neden til i stuen for 4 Sld. 2 mrk., en 
arbieds wogn med Høestier, og jern suler 7 Sld., I Krobhused, en linnen hofdynne 3 mrk. 8 skl., en 
gl. olmerdugs ofver dynne for 4 mrk., en linnen underdynne 7 mrk., en ploug med forslit ploug knif 
8 mrk., 2 aar uden bihl 2 mrk., 2 harrer á 1 mrk er 2 mrk., en korn seis med bom, og ringe 1 mrk. 8 
skl., it oplagged øllkar paa 2½ tønde 6 mrk., en ruhl med tappe og skogle 6 mrk., 4 gl. Giæs og en 
Gaase for 10 mrk., en hand qvern med hus og jern seiel for 6 mrk., it madskab med gl. laas for 10 
mrk., 2 jern gryde Kraage for 4 mrk., en jern treefoed for 3 mrk., it deigne trug for 2 mrk., en spæd 
kalf for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 3 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning penge 27 Sld., udlagt en sort hielmed Thyr for 4 
Sld. 2 mrk., en graae hielmed Tyr for 4 Sld. 1 mrk., en røed Qvige for 4 Sld. 2 mrk., Høet som er sat 
for 4 Sld. 2 mrk., 12 gl. Thin tallerken vog 17 skaalpund á 1 mrk. 4 skl., er 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., hos 
Elsebeth S: Peder Koefoeds som hun er skyldig 5 mrk. 4 skl., en ploug med behør dend beste 9 
mrk., it ølfad paa dtue lofted 1 mrk. 8 skl., :/: 
Eske Dik i Svaniche fordred efter afreigning penge 4 Sld. 2 mrk., udlagt en laasfast egekiste med 
ringe i enderne staaende i Contoret er sat for 4 Sld., 4 salte fieringer for 1 mrk., en saae med 2 ørren 
12 skl., en gl. hake øpse for 4 skl., :/: 
Hermand Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning penge 16 Sld. 1 mrk. 7 skl., her for udlagt 3 
fladskafted Sølfskeer teigned med Karen Hermandsdaatters navn vog 9 ¼ laad er 6 Sld. 3 mrk. 12 
skl., 2 nye flade Thin fade teigned med D:W:K:H:D:K:D:W: 1691. og 1683 vog 6 skaalpund á 1 
mrk 8 skl., er 9 mrk., it dybt Thin fad med D:W: og 4 stempel og it lided fladt Thin fad med 
K:D:W:S: vog 4 skaalpund á 1 mrk er 4 mrk., it Cartuns senge deken stopped med bomull for 3 Sld. 
2 mrk., it gl. hammel sengested paa lille loft for 8 mrk., en staked benk paa lofted 2 mrk., en smør 
ballig med huller paa 10 skl., ved Jørgen Koefoeds udleg 1 skl., :/: 
Anders Laurseb Skomager boende i Svaniche fordred efter afreigning penge 1 Sld. 10 skl., udlagt 
hos Peder Andersen i Svaniche af hvis hand er skyldig at have disse 4 mrk. 10 skl., :/: 
Olluf Smid i Svaniche fordred efter afreigning penge 1 Sld. 8 skl., udlagt hos Willum Snedker som 
hand er skyldig 3 mrk., en kierne 1 mrk. 8 skl., :/: 
Laurs Pedersen i Østermarie sogn fordred efter afreigning penge 3 Sld., udlagt en nye wefved 
benkedynne paa nørre benk i stuen sat for 2 Sld. En gl. Cabel tøm for 12 skl., 2 par Cabel seeler 1 
mrk., en husstie for 12 skl., 4 half tønder i Meelhused 1 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Hansen i Østerlaursker sogn fordred efter afreigning penge 4 Sld., udlagt en sort brun blised 
Hest gilling er sat for 4 Sld., :/: 
Anders Hansen i bemælte Svaniche fordred efter afreigning 4 mrk. 12 skl., udlagt en garn haspe 1 
mrk. 4 skl., en lin hegle for 1 mrk., it half win anker 1 mrk. 4 skl., en fløde stande for 1 mrk., en ege 
sybøtte 4 skl., :/: 
Laurs Søfrensen Deign i Østermarie sogn fordred som vedgikes penge 4 Sld., udlagt af en røe blised 
Meehr sat for 8 Sld., der af disse 4 Sld., :/: 
Diderik Wolsen i Svaniche fordred efter afreigning som rester udi alt penge 43 Sld. 3 mrk. 3 skl., 
nok som er af Diderik Wolsen forstrakt til denne Sal: Matrones begrafvelse, opdragende til penge 40 
Sld. 8 skl., er saa til sammen som Diderik Wolsen have at fordre udi alt penge 83 Sld. 3 mrk. 11 
skl., nok  for it pund tobak 2 mrk., er 84 Sld. 1 mrk. 11 skl., der paa korttis ved foeeening 3 Sld., 
blifver igien 81 Sld. 1 mrk. 11 skl., Nok foreened at udlæggis 4 tomme tønder i boen á 8 skl er 2 
mrk., og for bemelte Summa udlagt 2 Sølfskeer med Derik Wols navn paa for 5 Sld. 1 mrk., 2 flad 
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skafted Sølfskeer med HKM. 1683, vog 5 laad á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en malm gryde paa ½ kitte 
vog 11 pund á 1 mrk er 11 mrk., en brun Hest kaldis Kiæren er sat for 13 Sld., en brun blised ung 
ugilled Hest for 9 Sld. 2 mrk., i nøre Cammer vedstuen it himmel sengested 6 Sld., en sort røgged 
Koe for 6 Sld. 1 mrk., 2 flamske hiønder med røt skin under for 3 Sld., hos Truels Svendsen Møller 
i Svaniche som hand er skyldig 4 tønder Rug meel, og 4 tønder Biug Meel er sat for 16 Sld., it røe 
hielmed Qvigenød 3 Sld., 9 smaa brugel Thin tallerken teigned K:D: vog 10 ¼ skaalpund á 1 mrk. 8 
skl., er 3 Sld. 3 mrk. 6 skl., hos Peder Larsen i Østermarie sogn som hand er skyldig 5 Sld., hos 
gamle Hans Dik i Svaniche som hand er skyldig 5 mrk. 10 skl., it gl. flamsk hiønde 3 mrk. 8 skl., en 
fyre kitte for 3 skl., :/: 
Hans Koefoed Poulsen i Svaniche fordred efter afreigning penge 5 Sld. 13 skl., her for er udlagt en 
røe brased Koe for 5 Sld. 2 mrk., til overs 1 mrk. 3 skl., som er udlagt til David Wolfsen :/: 
Sogne Præsten Hr: Søfren Laursen fordred for tiende penge 4 Sld. 8 skl., udlagt af en røe blised 
Meehr som er sat for 8 Sld., her af 4 Sld., en jern tyfve for 8 skl., :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred efter af reigning penge 4 Sld. 1 mrk., udlagt en nye 
wefved benkedynne under windue i stuen med gul bon 8 alen lang 5 Sld., til overs 3 mrk., :/: 
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter afreigning penge 9 mrk., udlagt ved Mads Hermans udlæg at 
have 3 mrk., 2 pude vor af brue lærred med strik for 6 mrk., :/: 
Laurs Andersen udi Listed fordred for 40 olle Sild, á 5 skl er 3 Sld. 8 skl., der for udlagt en kiste 
benk i krobhused for 6 mrk., 5 heele salte tønder á 1 mrk. 5 skl er 6 mrk. 8 skl., :/: 
Anders Larsen udi Saltune fordred for en lax penge 2 mrk., udlagt it Egebord med foed i Melke 
hoden er sat for 2 mrk., :/: 
Albert Hejes Enke udi Listed tilkommer efter afreigning 7 Sld., udlagt it mørke gaart Horsføll for 3 
Sld. 2 mrk., en sort snopped Hoppe 7 mrk., 2 lin brøder ´a 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 kalke tønder á 
10 skl er 1 mrk. 4 skl., en oste kurf 8 skl., en liden kurfve sengested for 6 skl., it øllfad for 3 mrk., 
en gl. kierne 6 skl., :/: 
Videre befindis Capit: Hans Koefoed at være beordret, at værge for sin S: Daatter Karne Mathias 
Carls søn, Carl Mathiasen, efter der om skifte forretningens, og der af meddeelte laad sedels 
udvisning, datered Nexøe dend 4 july 1695. hvor efter befindes Carl Mathiasen, adtskillige arfve 
efter sin bemælte S: Moder tilkom, efter den nu her i Sterfboet fremviste laadsedels indhold, og som 
Carl Mathiasen nu er sin egen wærge, og ved 20 aar gl., Saa blef Capit; Hans Koefoed efter som 
hand nu er svag fra berørte wærgemaal forløfved, og for Carl Mathiasen, som tilsiuns wærge 
anordned, hans moder broder Jørgen Koefoed i Østermarie sogn, Saa blef nu til Carl Mathiasen 
lefvered, alt hvis løsøre ham efter bemelte sin S: Moder, og laadsedelens indhold tilkommer, som 
hand nu til sig annammede, og efter denne dag self opbærger renten af hvis jord og eiendommer 
ham arfvelig er tilfalden, og saavit ham her af bort er berettiged for opbaarne jordleje, item for en 
ørk item rente af 45 Sld. 1 mrk. 13 1/11 skl., Capital bestaaende i Koefoedsgaard i Østermarie sogn 
til nu dato, iligemaade for 10 Sld. 1 mrk., opbaarne Jordepenge, og der af rente til dato 6 mrk., Saa 
vel som og anpart landgielde, af ded 9 Worned i Bolsker sogn, det in allis opdragende til penge 28 
Sld., Hvor for er udlagt it fyre sengested paa lille lofted for 2 Sld., en Koe huud i bark 9 mrk., it røe 
hielmed studnød 3 Sld., it sort hielmed studnød 3 Sld., en graae røgged Koe 5 Sld. 3 mrk., I Nørre 
seng paa lille lofted 2 blaae ranned hampe garns hofved dynne for 3 Sld., i Øster seng ibiden, en 
ullen ranned hofved dynne med wipper for 3 mrk., en syed benkedynne 3½ alen lang for 4 Sld., 2 
brue garns pude vor, med indsydning, og strik 3 Sld., 2 gl. brue garns lagen 5 mrk., :/: 
Tieneste drengen Mikel Jacobsen fordred tieneste løn fra nest afvigte S: Mikelsdag til nu dato, naar 
hand self annammer som her fra Sterfboet er levered hos Giert Farfver i Rønne 10 alen hvidt 
wadmeel, og self betaler farfveløn kommer ham der foruden her af boet til gode penge 15 mrk. 4 
skl., udlagt it bord af aske med lugt foed i Nørre Cammer ved stuen sat for 10 mrk., 2 blaargarns 
lagen i Øster drengeseng for 5 mrk., it tønde stomme paa støre lofted for 4 Sld., :/: 
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Esper Poulsen i Østermarie sogn fordred som vedgikes 4 mrk., udlagt it langt bord, med en kaars 
foed for 4 mrk., :/: 
Peder Christensen Bort fordred tienesteløn fra St. Mikelsdag nest afvigt, til nu dato 5 Sld., der paa 
bekommed it par sko for 3 mrk. 8 skl., og it par hosser 1 mrk. 8 skl., blifver ham saa til gode 15 
mrk., udlagt en sort hielmed Tyrkalf for 2 Sld., en sleede med sleede Car jern vidier og dret for 7 
mrk., :/: 
Peder Rasmusen i Østermarie sogn fordred arbiedsløn 2 mrk. 2 skl., udlagt en liden stokøpse 1 mrk. 
8 skl., en krak øpse 10 skl., :/: 
Elisabeth Jensdaatter fordred tienisteløn for forslidt afvigte aar 4 Sld., nok fra S: Mikelsdag til nu 
dato 10 mrk., er 6 Sld. 2 mrk., udlagt 2 støker flesk for 4 mrk., en liden rød Qvige 10 mrk., it holf 
fad med Rugmeel udi uden tønde for 10 mrk., en øltønde 2 mrk., :/: 
Seigne Andersdaatter fordred tienesteløn fra S: Mikelsdag til dato 3 Sld., Udlagt en nye spin rok for 
4 mrk., i drenge hused i Øster seng, en linnen underdynne for 2 Sld., :/: 
Kirstene Andersdaatter fordred tienesteløn fra St: Mikelsdag, og til dato penge 10 mrk., udlagt 2 gl. 
spin roke 2 mrk., i Nørre Cammer i pigens seng, en sort ranned ullen overdynne for 8 mrk., :/: 
Margreta Pedersdaatter fordrer resterende tienesteløn for forleeden aar i alt 9 mrk., udlagt en 
dantier spin rok for 3 mrk. 8 skl., 2 gl. blaargarns lagen for 5 mrk., it gl. blaargarns hand klæde 8 
skl., :/: 
Kirstine Pedersdaatter fordrer resterende tienesteløn penge 3 mrk., udlagt it par blaargarns lagen 
for 3 mrk., :/: 
Jens Pedersen fordred tienesteløn for en lærrits trøye, ansat for penge 3 mrk., udlagt, it gl. ege 
wraaeskab med laas for 3 mrk., :/: 
Kirstine Rasmuses i Svaniche for sin umage her i Sterfboet er bevilged penge 3 Sld., denne fordring 
er uberiegnet imod de 3 Sld., som Herman Koefoed paa sin fordring er afkortted, og Herman 
Koefoed lofved disse 3 Sld., at betale og holde boet krafløs. 
Bye og Herreds fougden Anders Pedersen Fyhn, boende i Svaniche fordred efter en til hammen, af 
Sr: Henrik Dreier i Kiøbenhavn, af 14 December 1693. gifne Transport, hvor udi findes anteigned, 
Saaleedis, hos Hr: Rasmus Jensen i Wæstermarie sogn Capital 23 Rd. 3 mrk., rente fra den 24 Aug: 
1680. til 24 Marty 1692, i 11 aar 7 maaneder 16 Rd. 1 mrk. 15 skl., er tilsammen Capital og rente 
39 Rd. 4 mrk. 15 skl., Iblandt denne Capital, og rente er bereigned 6 tyldter blegens deeler á tylten 
13 mrk., som Hr: Rasmus skulle lade affordre hos Karen S: David Ollufsen i Svaniche, mens som 
hand beretter dem ej at have bekommed, da søgis Enken der fore, at forclare hvem demmen hafver 
bekommed, eller og hun self til des betalning at svare, samptlige denne S: Matrones arfvinger her til 
svarede, at som Herrits Fougden bemelte Anders Pedersen her om for om for nogle aar siden af 
Capitain Hans Koefoed paa bemelte sin Kierestes weigne, er tilskrefven, og besvared. Saa og endnu 
videre oplysning skal bevises, at Karen S: David Wolfsens ej self har bekommed meere end 6 støker 
deeler, som hun paa huslejeis afbetalning indeholdt, og hafde Karen S: David Wolfsens end videre 
husleje til gode 6 Sld., hvor om hun hafver ved berørte forclaring giort ansøgning til betalning, som 
de endnu formoded at erlenge, som dette Sterfboe skal være berettiged. Anders Pedersen berettede 
ej at have faait nogen underretning fra S: Karen Davids Wolfsen om  samme fordrende deeler, uden 
alene it bref under Hr: Capit Hans Koefoeds haand, og seiel af 5 Aug: 1694. formældende at S: Hr: 
Borgemester Povel Koefoed skulle have bekommed samme bræder, men viste ike hvor mange 
bræder, men skulle med første skee forclaring der om, samme mihsive blef fremvist her paa skifted, 
og fordred Anders Pedersens der efter betalning med sin rente til dato, arfvingerne vil ej stæde 
udlæg til berørte fordring, men forholte sig ved forde deris meening og vil derved forblifve, hvor 
fore denne Prætension, af skifteforwalteren er henvist til lov og ret. 
Capit: Hans Koefoed boende paa Ekisgaard i Persker sogn fordred lejen for it udhus som staar paa 
den 22 gaards grund i Østermarie sogn, og det i 6 aar, aarlig 10 mrk., er 15 Sld., udlagt paa store 
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lofted it aske bord med lugt foed for 6 Sld., it ege sengested paa lille lofted for 2 Sld., en skov wogn 
for 4 mrk., en nye kiste hos Willum Snedker i Svaniche for 14 mrk., en speigel med en sort rame 7 
mrk., en jern hand stang, 3 mrk., :/: 
Hans Dreier i Østermarie sogn fordred som vedgikes 5 mrk., udlant it gl. fyre øllkar for 1 mrk., it 
Came bred i Wæster cammer 1 mrk. 8 skl., en liden gl. benk 6 skl., 2 gl. tønder 14 skl., 2 
brendevins ottinger 12 skl., 2 gl. straaebonds tønder 8 skl., :/: 
Diderik Wolfsens i Svaniche fordred for en deel Reparation paa en weier mølle, opdragende til 
penge 15 Sld. Som deel reparation paa en weier , alle, opdragen de til penge 15 Sld., som er 
Passeret 1698. dend 6 july; Hans Koefoeds samptlige børn svarede til denne Prætention at som 
møllen ej kand vedkomme sette Sterfboe som Contract, skal udvise, vær og at regenskabed, om 
møllens Reparation før kunde have væred afclarred, saa ved saadan tvistighed, Remitterit 
skifteforwalteren denne fordring til lov og ret. :/: 
David Wolfsen i Svaniche fordred adtskillige vare penge 3 Sld. 3 mrk., som David Wolfsen ædlig 
bekræfted at reise sig af 2 tønder laant Biug til malt, og en half tønde salt og forskrefne at være 
resten, Poul Koefoed frenlagde sin faders regenskabsbog, og befindis derind denne Sahl: Matrones 
egen haand, saa og som David Wolfsen self derudi har skrefved sidste regning, hvor efter David 
Wolfsen blifver skyldig 3 mrk., Blef Accorderet paa penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt 2 Thin lysestager 
vog med hatterne 4½ skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk. 12 skl., ved Hans Koefoeds udlæg at have 1 
mrk. 3 skl., en bøgge tønde 2 mrk., 1 Sld., :/:  
Blef efterseeit Øster Herred Compagnie Anmitions kiste, og er der udi befindes 38 Hand Granater, 
35 Pargemen Carteshe, 28 papirs Karteske 365 Musqvet Blye Kugler, it lispund krud i en selskins 
posse udi en krud tønde 4 lispund krud, saa og ej skaalpund krud, 105 Jern Kugler 3 skraae seke 9 
busklunte, 3 styker reeb til stykerne hver 3 faune lang, som her til efter retning er indført;  
Saa angaf forskrefne vedkommende, at Jørgen Koefoed hafver foræred denne S: Matrone hans 
stifmoder, it par stude, som Diderich Wolfsen paa hendes weigne bekom hvilke stude Jørgen 
Koedoed forhen af sin fader bekom, imod en hederlig klædning for penge 20 Sld., nu paastod Capit. 
Hans Koefods andre samptlige børn, og døttremænd, at dette boe skal til reignis bemælte 2de stude 
for 20 Sld., iligemaade paastod de at Albret Wolfsen her fra boet hafver bekommed en mørk brun 
foele, som de ansatte for 16 Sld., samptlige denne S: Matronis arfvinger, svarede her til at hvad 
angaar berørte 2 stude, som Jørgen Koefoed til bemelte sin stifmoder haver forøred, som 
arfvingerne beretted, at være for den skyld paa det Jørgen Koefoed maatte nyde frihed til at indføre 
sin kiereste her i boet, og til dend ende studene til denne S: Matrona foræred, hun sig self samma 
stude at nyttig giøre, og forregaf at være anvendt til hendis kiøbmands Gield, som stoed til rest i 
Lybek? Forberørte Hest Foele beretted arfvingerne Capit Koefoed har bemølte sin S: Keireste 
foræred, da den var føll, hvilken foele saa denne S: Matrona hafver solt til sin søn Albert Wolfsen, 
og her i boed der for indkommen 2 tønder malt, og 6 Sld. Penge, giør 10 Sld.,  Samptlig Capit: 
Koefoeds børn, og døttermænd svarede, og formente at i hvor vel bemælte 2de Stude, og Foele er 
berørte deris Stifmoder foræred, burde dessen verdi dog dette boe til bæste at være, og  anføris, efter 
derom imellem Capit: Koefoed, og hans kieriste  oprettede Contratis indhold, datered dend 6 
Oktober 1695. med videre dend indhold, denne S: Matrones arfvinger forblef ved deris første 
indførte meening. Og var her paa skifteforwalterens kiendelse begierendes, som parterne herom ike 
kand foreenis indbyrdie, saa henviste skifteforwalteren denne tvistighed til lov og ret.:/: 
Og saa som Capit: Hans Koefoef er Sandemand udi Østerlaursker sogn, saa og udi Østermarie sogn, 
og der for nytt, afvigte aars landgielden af 2de her til Assigneret bønder gaarder, og nu formedelst 
sin svaghed ej self kand forestaae bogclaringen, som nu med første er befaled for begge berørte 
sogner at skal holdis, saa blef her om med sønnen Jørgen Koefoed af denne S: Matronis arfvinger 
Accorderet, at Jørgen Koefoed bogclarinens bekostning udstaar, og der for nu af Sterfboeds middel 
skal til Jørgen Koefoed udlæggis penge 26 Sld., hvor for er udlagt, en ung røed stud for 5 Sld., 2 
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fade med Rugmeehl udi for 10 Sld., 8 tønder Haure á 2 mrk., er 4 Sld., af en brøger kedel paa 2 
tønder stoer wejer 3 lispund penge á 1 mrk. 4 skl., er 15 Sld., der af 7 Sld., :/: 
Imod denne S: Matronis Udfart, eller begrafvelsis bekostning Prætenderer Capit: Hans Koefoeds 
børn og døttremænd, it 100 Rd., denne S: Matronis arfvinger eilde ej stæde meere end hvis paa deris 
Moders begrafvelse er bekosted som er 110 Sld., som anføris penge 110 Sld., her for er udlagt en 
sølfkande med flad foed teigned paa laaged med KMK MD. 1661. weier 58 laad á 3 mrk. 4 skl er 
47 Sld. 8 skl., 2½ tønde Rug som er saaed med arbied, og alt 9 Sld., en brendewins pande hatt og 
pibber for 16 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld., en sort Koe for 6 Sld. 2 mrk., 6 sølfskeer med 
mupsel skals munster W: 18 laad 13 Sld. 2 mrk., en liden sølf tanb med H:K:F: KCD. 1671. vog 4 
laad á 3 mrk er 3 Sld., en Ørk paa lofted for 4 Sld.,  it sengested paa lofted 6 Sld., til ofvers 8 skl., :/: 
Saa paastod Capit:Koefoeds børn, og døttremænd at vil til ham hafve forud af boet, Hest, og 
mundering, som de ansatte udi penge, for 40 Sld., denne S: Matronis arfvinger her imod ej vil stæde 
udlæg, skifteforwalteren her paa reholveret at som loven ej mælder noged herom. Saa kand imod 
arfvingernis Protestation ej her paa anderleedis kiendis, end at det der ved forbliver, men henvist til 
lov og ret. :/: 
Jacob Hop fordred tieneste løn som blef stæd. 5 mrk., der for udlagt 6 alumit Lamskin for 2 mrk. 4 
skl., Sort, og hvidt ull wejer 7 Skaalpundá 6 skl er 2 mrk. 10 skl., hos Jørgen Koefoeds udlæg 2 skl., 
:/: Otto Hansen fordred teinesteløn som blef sted 6 mrk., udlagt 2 skaalpund sort og hvidt ull for 12 
skl., 8 skaalpund rispet fier 4 mrk., en liden ege saa 6 skl., en ege laagebøtte 6 skl., en fløde stande 8 
skl., :/:   Henning Persen i Østermarie sogn fordred som vedgikes penge 3 mrk., udlagt it aske bord 
blad med kaars foed, er sat for 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage blef af samptlig arfvingerne bevilged 6 Sld., udlagt en half tønde 
kaabber kedel vog 17 skaalpund á 20 skl er 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., en mæssing kedel paa en kitte for 2 
mrk., en gl. øll tønde for 12 skl., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med ustempled papir i alt blef bevilged 14 Sld., der for er udlagt en 
sølf skaal med øren vog 14 laad á 3 mrk er 10 Sld. 2 mrk., en slaf staab med HKF. K:C:D: er vegtig 
til penge 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., en liden stoel med rys lær paa for 1 mrk. 8 skl., der af 2 skl., :/: 
Stempled papir til denne skifteforretning 6 mrk., udlagt af forde stol 1 mrk. 6 skl., en liden stol med 
lær paa 1 mrk. 4 skl., it deignetrug under svalen 3 mrk., it gl. aske trug at salte udi 6 skl., :/: 
Wurderingsmændene for deris umage hver 8 mrk., er 4 Sld., udlagt it brun Horsføll for 3 Sld., en gl. 
dreiels borddug 3½ alen ldobbel lang 4 mrk.,:/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 734 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling her af boed 331 Sld. 1 mrk.,  
Saa fremlagde Capitain Hans Koefoeds sønner. Og døttremænd, en skriftlig Contract paa  
No. 4. 2 Rd ., stempled papir som er datered dend 6 Oktober 1695. og videre læst. Og tinglyst inden 
WSvaniche byeting dend 12 Marty 1700. og inden Øster Herredsting den 15 Marty 1700. opretted 
imellem Capit: Hans Koefoed, og hans kiereste nu S: Karen Hermansdaatter afgangen S: David 
Olsens efterlefverske som før har boet i Svaniche, og af den begge i deris welmagt tilligemed 
efterskrefne deris Sønner og døttremænd, nemlig Mads Koefoed Hansen, Claus Koefoed Hansen  
Poul Koefoed Hansen, Jørgen Koefoed Hansen. Hans Koefoed Madsen.Hans Koefoed Jensen. Item 
Diderik Wolfsen, Mads Koefoed Poulsen. Underskrefven, og en deel besegled. Hvilken forberørte 
Contract indeholder til meening, at som Capit, og Karen S: David Wolfsen er kommen i ægteskab 
tilsammen, og haver børn paa begge sider, og der udi anførris, at deris midler vel kunde lige reignis, 
og formeedelst en hvers børn i sin tiid kunde vide deris fæderne, og møderne jord. Gaarde, og anden 
igendens fæste Gods, paa landed, og i kiøb sternis frihed, er derom imellem den slutted saaleedis, at 
alt hvis løsøre, boehafve de hafver, og ej er rørrendis, og urørrendis, skal flyttis tilsammen udi it 
boe, og naar en af dem ved døden afgaar, da først en hver af dem at betale af sine egne midler, ald 
den Gield paa entten af siderne kand hafve haft, den tid de kom tilsammen i Egteskab, siden at 
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skiftes deris heele boes løsøre i tvende lige deele, imellem den efter lefvende, og dend dødis 
arfvinger, mens jord, og jorde Gods paa landed, item byes, og kiøbsted Jord, og Gaarde huuse, og 
Mølle, som en hver af dem forhen haver haft, skal være, og blifve til en hvers eene børn, efter deris 
død uskift i allemaader, men de dem nogen ejendom kunde til kiøbe imidlertiid de lefve i Egteskab 
sammen, det at deelis paa ligemaade, som løsøre, og boehave, og saa børnen indburdis foreenis om 
hvis de som før ermelt bekomme, med videre samme Contract indeholder, nu læst, og paaskrefven 
formælder, dernest fremlagde Capit: Hans Koefoeds sønner, og døttremænd, en beskikelse til denne 
S: Matrones arfvinger, dateret dend 15 february 1702, under skrefven af Mads Hansen Koefoed, 
Claus Koefoed Hansen, Poul Hansen Koefoed, Hans Koefoed Madsen, Jørgen 
Hansen Koefoed, Hans Koefoed Jensen.  
Medindhold, at vil have efter retning, om alt hvis denne S: Matrones løsøre har væred, og er 
binder dem at holde formølte Contract med videre som berørte beskikelse til dem  om formælder 
som nu blef læst, og paaskrefven, saa fremlagde Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller en 
Obligation, datered dend 12 July Aa 1686 udgifven af denne S: Matrona Karen S: David Wolfsen, 
med hendis broder Mads Bohne Hermansens underskrift, som indeholder, at Karen S: David 
Wolfsen er skyldig blefven til Welb: Hr: Lands Dommers kiereste Capital 150 Sld., deraf er renten 
efter opskriften betalt til den 12 july Aa. 1700. saa efter forskrefne opretted Contractis indhold 
henvises denne obligations betalning til denne Sal: Matrones arfvinger, at der efter bemælte 
obligations indhold giør betalning, efter som dette Sterfboe i forskrefne maader af de vedkommende 
formeeris for denne S: Matrones Gield at være fri. Sal: Karne Hans Koefoeds børn, og arfvinger 
formeente, at efter som de ere  tilfunden at betale efter forde Contract til Hr: Landsdommer Ancher 
Müller 150 Sld., Capital med der paa resterende rente, af hendis egne efterlatte midler, at om det 
kand befindes, at deris stiffader HR: Capit: Hans Koefoed, og hafver være betalt af deris felleds 
midler, at det da og bør at betalis af hans eged, hvor om de vil forspørge sig, og der om skaffe end 
merenere efter retning, imidlertid vil de herved have deris Prætension saavit dette angaar 
forbeholden. Capitain Koefoeds sønner, og døttremænd herved forholte sig til forberørte opretted 
Contract, saa og til den fra demmen, til denne S: Matrones arfvinger udsente beskikelse, og naar de 
derpaa er langer udførlig, og fornøgelig svar, og forclaring, vilde dem paa denne post med hvis 
videre behøfvis, udførlig Reholvere, at svare, og til betalning Prætenderis af berørte arfvinger, efter 
som imod for bemælte Contractis indhold. Capit:oefoed, og hans kiereste, efter udgifne kiøb, og 
skiødebrefs udvisning, af Capit; Koefoeds eged jordegods udi fellig er solt, til Capit: Hans Koefoed 
boende paa Eskisgaard i Persker sogn, dend 22 gaard beliggende i Østermarie sogn, for 200 Sld., 
hvor af Capit: Koefod tilkom self den halfvepart, og den anden halfvepart tilkom hans børn, og paa 
de 100 Sld., som Capit: Koefoed paa Koefoeds ristens arfvepart i Koefoeds gaard, som er 45 Sld. 1 
mrk. 13 skl., Resten som er 54 Sld. 2 mrk. 3 skl., Prætenderet Capit Koefoeds sønner, og døttre 
mænd at vil hafve restadtning af det Eiendoms gods, som S: Karen David Wolfsens self eiede, efter 
forberørte Contratis indhold, og for mælding,  Karen S: David Wolfs børn, og arfvinger, svarede her 
til at som dette kiøb, paa den 22 gaar, er imod Contraeten, og det ike ersked af nogen nød, burde 
Capit: Hans Koefoed i Sønder Her ike ofvertalt sin hustrunis fader til dette, er ej heller bevist enten 
resten af pengene er kommen her i boet, eller deris stiffader har anvendt dem til sin egen nytte 
andensteds, der for om hans børn har noged her paa at Prætendere, formeente de, at de bør søge det  
hos Capit: Hans Koefoed, som har berat dette kiøb til weje, og er self  som en arfving, og 
formeentis hand ej burde giort noged som hans med arfvinger, som de formeener kunde være til 
skade, efter at saaleedis som forskrefved staar, var indført, og liqvideret, saa og Prætendret. Saa blef 
ved aftale, samptlig dette Sterfboes vedkommende foreened, og Accorderet, at alle de forhen 
indførte Prætensioner, skulle vøre aldeelis død og magtisløs, ved det at samptlig denne Sal: 
Matronis børn og berettiged arfvinger, med Capitain Hans Koefoeds sønner og døttremænd nu 
indgik en venlig foreening saaleedis at denne S: Matrones børn, og berørte arfvinger forud til 
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arfvepart skal nyde, forberørte Karm wogn med aldt sin behøring, himmertøy, og tøm, og det der til 
er taxered, for penge som med efter skrefne nu der til udlæggis, og er taxered for 44 Sld., Item en 
sølf kande med windue knapper og paateigned med Karen S: David Wolfsens Aa. 1690.  som vog 
56 laad á 3 mr. 4 skl., er 45 Sld. 2 mrk. Saa og den søndre sengs klæder paa lofted  som kaldis 
huslofted, hvor udi er, en blaae ranned bolster ofverdynne med don udi sat for 4 Sld., 2 blaae ranned 
underdynne for 8 Sld., en bred blaae ranned bolster hofveddynne for 5 mrk., 2 bolster hofved puder 
á 6 mrk er 3 Sld., endnu en bolster hoveddynne for 6 mrk., som andrager tilsammen penge 107 Sld. 
1 mrk., derved denne S: Matrones arfvinger, saa og samptlig Capit: Hans Koefoeds sønner, og 
døttremænd, nu her paa skifted er fornøyet, og tilfredts, og resten af dette boes middel Capitain 
Hans Koefoed at tilhøre, som efter benefnte Specification videre udviser, og som nu alle 
Prætensioner, som forhen er omrørt, er ophos ved død, og magtisløs at være, og denne S: Matrones 
formælte arfvinger ej videre at vil have at Prætendere, entten af løsøre, eller Jordegods, men det 
øfrige, naar forskrefne Gield, er af dette boes middel udlagt, Capit: Hans Koefods Gaard, og siden 
efter hans død hans egen arfvinger at tilhørre, saa vel Jordegods som og løsøre, saavit Hans Koefoed 
er berettiged, og i allemaader at være, og bliver, efter den forhen herudi ommældende Contract til 
indhold, som i alle sine punter skal ved magt stande, og Capit: Koefoeds egen arfvinger, saa og 
denne S: Matronis egne arfvinger sig der efter vil rette i alle maader, desligeste skal og saa Karen S: 
David Wolfs arfvinger, og være aldelis fri for ald Prætension som Capit: Koefod, eller hans 
arfvinger kand have at paastaa, og skal S: Karen S: David Wolfs arfvinger, saa og beholde ald 
hendis Jordegods huus Jorde og hvis videre den S: Matrona har væred tilhørrende efter derom 
forberørte Contratis formælding, hvilked saaleedis Uryggelig skal holdis, og efter kommis, som 
forskrefved staar og at saa er tilganged, og Passeret, des til bekræftelse, under samtlig vore hender, 
og Signeter. Skiftestæden paa Koefoeds Gaard i den 18 February Aar 1702. H. Schults.  
H: Brugman. M H Kofod.     Poul Hansen Koefod.  J H Koefod. 
Hans Koefod Madsen.  H J Koefod. Diderik Wolfsen. David Wolfsen. 
Mads Koefoed. Herman Koefoed. Anders A:J:S: Jensen. Esper Poulsen. 
 
Videre befindes her i boet en efter retning, af 13 Augusty 1686. Under Hr: Ambtman Johan 
Diderich Von Westberg og Hr: Ambtskrifvereren Augustus Dechners hender, hvor efter befindis 
Capitain Hans Koefod, er tilordnet at værge for Herman Koefod Povelsen paa skifted efter hans 
Sahl: fader Borgmester Poul Koefod, nu var Herman Koefod tilstæde, og self vedstod at have 
bekommed rigtighed af sin Stiffader Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller. Saa dette Sterfboe 
aldelis er fri for Herman Koefods arfvis tilsvar, og vil holde Sterfboet, der for fri, og Qvitered i alle 
maader til witterlighed under Herman Koefoeds egen haand som skeede dend 18 February 1702.  
Herman Koefod.  
  
Lars Lodvigsen fordred tienesteløn penge 4 mrk., udlagt 2 jern killer vog 12 pund á 4 skl er 3 mrk., 
en Koe klokke for 1 mrk., :/: 
Jørgen Koefod fordred for en Gaas 1 mrk., for 1½ pot brendevin 1 mrk. 8 skl., for tobak 1 mrk., er 3 
mrk. 8 skl., udlagt en hakelse kiste, med staal og knif. For 3 mrk. 8 skl., :/: 
Saa blef dend yngste Capit: Hans Koefods søn Jørgen Koefod af sine brødre, og søstermænd 
tilspurdt, om hand vilde imodtage den beholdning, som hans fader her af Sterfboet, efter forskrefne 
Liqvidation tilkommer, efter som hand nu boer her paa gaarden, og haver sin fader her paa gaarden 
hos sig, som er svag, og sengeliggende, hvor til hand svarede, ej at kunde paatage sig samme 
beholdning, saa som den bestaar udi adtskillige boehave, og skrammel vare, hvor saa først blef 
uddragen hvis Capit: Hans Koefod efter formælte foreening, er nu berettiged, som er først som hans 
sønner, og døttremænd vilde først hafve uddraged,  imod 55 Sld., som skal reignis i det Capit: Hans 
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Koefod haver solt den 22 Gaard i Østermarie sogn, hvor om før er mælt som bestaar nemlig hos 
Mads Koefod paa Almegaard til beste af en Sølfkande 8 Sld., 16 støker gl. Faar for 16 Sld., 2 fior 
Lam, og en wæhr for 9 mrk., en benkedynne paa lofted 8 allen lang for 9 Sld., en Tyrehud i bark for 
10 mrk., en hud i kalk for 3 mrk., 2 qvigehuder i bark for 2 Sld. 3 mrk., forskrefne svin som er, en 
sort spetted Soe for 7 mrk., en sort belted Soe for 6 mrk., en hvid galt for 2 Sld., en hvid Orne for 2 
mrk. 8 skl., en liden hvid Orne 2 mrk., 5 unge Soe svin for 3 Sld. 3 mrk., en liden ung galt for 3 
mrk., 2 flamske hiønder for 2 Sld. 2 mrk., en bagstoel med Selskin for 1 mrk. 8 skl., er 55 Sld., Item 
anføris hvis videre er beholden, som og Capit: Hans Koefoed tilkommer efterskrefne som er 
nemlig. En brun hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., 3 spede kalfve á 1mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., en 
skov sleede med dret med jern vidier 2 mrk., it gl. ølkar paa 3 tønder stoer for 7 mrk., 3 brød bræder 
á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en sille fiering 6 skl., paa stuelofted, en nye wogn klov for 6 skl., 2 ege 
tønder á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., it ege fem fiering fad for 1 mrk., en fyre tønde 8 skl., en ege tønde 6 
skl., en half tønde for 6 skl., en lyng rifve for 1 mrk., en gl. lyng rifve 8 skl., en gang jul eger 1 mrk. 
8 skl., en garn vinde 12 skl., en skeppe med jern bon 3 mrk., 4 tønder rug paa lofted overstuen á 2 
Sld er 8 skl., 4 tønder Biug á 6 mrk er 6 Sld., it kande bræ i wæster Cammer for 2 mrk., I Contorit, 
it ege bord med fyre fod, og skoffe for 9 mrk., 2 brendevins half ottinger for 12 skl., i saltere hused 
9 salte half tønder á 8 skl er 4 mrk. 8 skl., en salte olde for 6 mrk., en half stok øpse for 12 skl., en 
halfslit seek for 2 mrk., it ege bræ for 12 skl., i gaarden en bred aske lang planke 3 mrk., i Boen it 
half rug meel for 2 Sld. 2 mrk., it fad Biug meel 3 Sld., it half fad wik meel 6 mrk., it half fad sigted 
rug meel for 2 Sld., en fiering med laag for 8 skl., it hartøy hamer og støf 10 skl., en laage bøtte paa 
en fiering 6 skl., to sæ løb á 6 skl er 12 skl., 3 wogn reeb for 12 skl., 2 hammel stoke med brake 12 
skl., en jerned hammel med lær seeler for 3 mrk., en jerned hammel med hampe seeler for 1 mrk., 
en stang tøm med lær hoved lov cabel tøm streng for 2 mrk., Paa store lofted en nye bagstoel med 
ryslæder over for 6 mrk., en dito 4 mrk., en gl. dito med sort lær 2 mrk., en lang benk for 1 Sld., paa 
lille lofted en liden stoel med sæfbon 10 skl., en gl. fyre benk 8 skl., it lided fyre laasfast skab med 3 
rum og en dør for 3 Sld., en ege kiste benk norden til i stuen med en laas, og 2 rum udi for 2 Sld. 3 
mrk., en flad skafted Sølfskee med HKF. 1680. vog 3½ laad á 3 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., Thin it 
lided dybt Thin fad med HKF. En stempel vog 2 ¼  pund á 1 mrk. 8 skl., er 4 mrk. 2 skl., 2 gl. flade 
Thin fade med HKF. KCD. 1674. vog 5½ skaalpund á 1 mrk er 5 mrk. 8 skl., 2 gl. smaa dybe 
Thinfade med HKF. KCD. Aa. 1680. vog 6 skaalpund for 6 mrk., it fladt gl. Thin fad, med 4er  
stempel paa teigned med DWV og 3 pund á 1 mrk er 3 mrk., en Thin skaal med 2 øren med HKF. 
KCD. 1680. vog 3 ¼ pund for 4 mrk. 12 skl., en liden Thin skaal med 2 ørren uden navn vog 2½ 
pund á 1 mrk er 2 mrk. 8 skl., en Thin smør kande vog 2 pund for 3 mrk., 2 seesirken for 1 mrk. 12 
skl., 3 gl. brøden Thin Tallerken vog 3 ¾ pund á 12 skl er 2 mrk. 13 skl., it par mæssing lysestager 
med støbbe piber for 7 mrk., en gl. støbt lysestage for 1 mrk., it gl. mæssing fyrfad for 1 mrk., en 
liden gl. morter med støder for 1 mrk., en gl. liden mæssing kedel for 9 skl., en bagstoel med sort 
lær paa i stuen for 1 mrk. 8 skl., paa huslofted it blaat dreiels bord klæde for 3 mrk., en flamsk blaae 
agtig benkedynne 3 allen lang for 10 mrk., paa lille lofted i øster seng en seieldugs underdynne for 7 
mrk., en gl. ullen ofverdynne for 5 mrk., en linnen hampe hofdynne for 5 mrk., 2 ullen hofved puder 
for 3 mrk., 3 støker gl. blaae aktig sparlagen for 1 mrk. 4 skl., i det nøre Cammer ved stuen, en gl. 
ranned hofdynne for 2 mrk., 2 blaae ranned bolster hofdynne for 2 Sld., en agedynne rude werk 2 
mrk. 8 skl., it flamsk hiønde for 2 mrk. 8 skl., 3 støker grønne sparlagen, og en kappe for 6 mrk., i 
stuen en flamsk agedynne med sort barked skin under 1 mrk. 8 skl., en syed benkedynne med sort 
bon 4 allen lang for bordenden for 10 mrk., nogle sengeklæder i senge Cammered tilsammen sat for 
5 Sld., i drenge hused i øster seng, en linnen ofverdynne for 7 mrk., en seieldugs hofveddynne 2 
mrk., en sort ranned ullen hofveddynne for 1 mrk. 8 skl., I Væster seng ibdn. En gl. ranned 
wadmeels ofverdynne for 5 mrk., en sort ullen hoveddynne 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne for 
5 mrk., 2 gl. blaargarns for 12 skl., I Nørre Cammer i pige sengen, en linnen underdynne 3 mrk., en 
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linnen hoveddynne 3 mrk. 8 skl., en ullen hovedpude 8 skl., 2 blaargarns lagen for 1 mrk., Lin 
Klæder, 2 bruegarns lagen med udsydning paa 2½ bred i hver 6 Sld., 2 gl. bruegarns lagen 4 mrk., 2 
gl. brue læris pude vaar med knipling 3 mrk., 2 brue lærrits pude vor 8 mrk., en dreiels borddug 2½ 
alen lang for 5 Sld. 2 mrk., en gl. dreiels borddug 3 allen lang 6 mrk., en dito for 4 mrk., en half slit 
dreiels borddug 4 alen dobbelt lang for 4 Sld. 2 mrk., en dreiels borddug 4 alen dobbelt lang for 2 
Sld., en blaargarns borddug 6 alen lang 4 Sld., en gl. blaargarns borddug for 1 mrk. 8 skl., en dito 3 
mrk. 8 skl., it dreiels handklæde 6 allen lang for 6 mrk., it dreiels handklæde 5 allen lang for 6 mrk., 
it nyt rude dreiels handklæde 5 alen lang 4 mrk., it gl. dito for 2 mrk., it dito 3 mrk., endnu it dito 
for 4 mrk., it blaargarns handklæde for 12 skl., it dito for 12 skl., 2 nye blaargarns lagen 7 mrk., 2 
gl. smaa blaargarns lagen for 4 mrk., it par gl. blaargarns lagen for 2 mrk., it par nye blaargarns 
lagen for 4 mrk. 8 skl., it par dito for 4 mrk. 8 skl., 6 skaalpund raat bruegarns harrer á 1 mrk. 8 skl., 
er 9 mrk., 6 skaalpund lin brue 6 mrk., 6 skaalpund hampr brue 4 mrk. 8 skl., 19 skaalpund 
blaargarns á 10 skl er 2 Sld. 3 mrk. 14 skl., 12 skaalpund blaar 3 mrk., en Thin kande vog 3 
skaalpund á 1 mrk er 3 mrk., en gl. jern tyve 4 skl., en dito 2 skl., en jern kil vog 2½ skaalpund 10 
skl., it pande jern 1½ pund en grøn hampe hegle med smided tinner 1 mrk. 8 skl., en dito  for 10 
skl., forde bibel for 5 Sld., en øpse som, er bruden o øyet sat for 1 mrk., en fiske oe med linner for 1 
mrk. 8 skl., 4 støker flesk 2 Sld., en løbende warpe 1 mrk. 8 skl., en jern rist 10 skl., en leiel 8 skl., 
en dito 6 skl.,  en gl. brende wins otting 2 skl., 2 ege wanspane 8 skl., hos Hans Persen Knep i 
Aakir sogn at  fordrer 4 Sld. 2 mrk.,  hos Per Andersen i Svaniche 6 skl., hos Per Hansen paa Seite i 
Østerlaursker sogn 1 mrk. 12 skl., hos Mikel Mergel i Svaniche 1 mrk. 14 skl., hos Claus Koefoeds 
udlæg 2 mrk., en laasfast egekiste i Krobhused for 3 Sld. 2 mrk., hos Poul Koefods udlæg 2 skl., 
ved udfarten de 8 skl.,  
Summa andrager hvis saaledis er beholden og Capitain Koefoed tilkommer, nemlig 
imod Jorde penge 55 Sld.   Og dend sidste Summa 167 Sld. 8 skl.,  
Summaruim 222 Sld. 8 skl.,  
 
Staar paa siden  
Herfra afgaar for en fordring som Poul Koefoed Hansen tilkommer endnu for stempled papir 4 mrk. 
8 skl., hvor forre aftagen, 2 hammel stoke med braker 12 skl., en jern kihl for 10 skl., en liden stoel 
paa lille lofted 10 skl., 2 gl. jern tyfver 6 skl., en half stok øpse for 12 skl., it salsirken 14 Sld., :/: 
Saa at være Passeret Testerer,  Mads  Kofod.    C Koefoed. H: Schults. H: Brugman. 
 Poul Hansen Koefod.   J H Koefod.                Hans Koefod Madsen.  
H J Koefod.   
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Anno 1702. Den 23  February. Er efter  Advarsel til de vedkommende, Holden Registrering og 
Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation efter Salige Morten Hansens fordum boende i 
Poulsker sogn hans afdøde daatter navnlig, Sidzele Morttensdaatter, som døde hos sin 
wærge Mogens Pedersen der paa den 11 gaard i Danner i Boelsker sogn er boende, hvor dette skifte 
er holden, og det imellem denne Sahl:  piges sødskende, som er 4er brødre, og 2 søster, hvor af. 
 
Dend eldste broder, er Hans Morttensen boende i Nexøe. 
Dend anden broder er Jocob Morttensen boende i Poulsker sogn. 
Dend 3. broder er Peder Morttensen i Poulsker sogn  
Som er alle fuld myndig efter loven, 
Dend yngste broder er Mortten Morttensen som broderen Hans Morttensen i Nexøe forhen er til 
wærge anordned for. 
Dend eldstye søster er Anna Morttensdaatter er Enke boende i Ibsker sogn for hende er nu til 
laug wærge anordnet efter hendis egen begiering, Anders Persen boende i Boelsker sogn. 
Dend yngste søster er Kirstene Morttensdaatter i Ekteskab med bemælte Mogens Pedersen 
paa 11 gaard i Boelsker sogn 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende  Høyedle og Welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant 
og Ambtmand Waldemar Reets ved sin fuldmegtig Auditeuren Steffen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, og til Wurderings mænd opmeldet Jens Hansen og i stæden for Hans Larsen, 
Esper Povelsen i Daure begge i Boelsker sogn, Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger. Nemlig  
 
Saa tilkommer denne S: Pige først, efter sin S: Moders Dorethea Jacobsdaatter ergangne skiftebref, 
datered den 15 September 1697.  Imod hendis sødskendis hiemgift, for de derudi Specificerede seng 
klæder, som opdrager i alt, efter taxt til penge 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., Nok arfved efter bemælte sin S: 
Moder, som udi udlæg bestaar 8 mrk. 4 skl., hvor af Jacob Morttensen svarer for it Faar 3 mrk., for 
it tønde stomme 2 skl., for en tiære tønde 4 skl., for en lin wef 2 mrk., er vaar 2 skl., er tilovers 5 
mrk. 4 skl., 2 Gies á 12 skl er bortyefven til bytte paa en kiste.  
Mons Pedersen svarer som hand har annamed for 2 gl. flamsk hiønder 1 mrk. 8 skl., item tilkommer 
hende efter sin S: Faders Skiftebref datered dend 17 juny 1698. arfvepart 2 Sld., Hvor af Mons 
Pedersen har annammed som hand tilsvarer 6 mrk. 8 skl., og broderen Jacob Mortensen svarer for 
en linnen hofved dynne 1 mrk., og en linnen dito 8 skl., af forskrefne svarer Mons Pedersen self 8 
Sld. 3 mrk. 12 skl., og Jacob Morttensen svarer  1 Sld.2 mrk. 12 skl.,  
Videre er wurdered denne S: Piges Ifareklæder, som er wurdered saaleedis, it grønt florets gl. 
ofverlif med 18 Sølf Mallier udi for 9 mrk., en sort fifskaftes kioel for 10 mrk., en ullen og linnen 
graae kioel for 6 mrk., it gl. røt klædis skiørt 6 mrk., en gl. sort fifskaftes trøye 2 mrk., it brunt 
wadmels skiørt for 5 mrk., en gl. røed wadmels trøye for 2 mrk., en lasfast fyre kiste 6 mrk., it gult 
wadmels skiørt 2 mrk., it gl. dito 1 mrk., en nye gul wadmels trøye 1 mrk., en lesned benkedynne 3 
alen lang for 6 mrk., Hvor iblandt er bereigned dend anpart som denne Sal: Pige arfvede udi sin S: 
Moders Ifareklæder. Efter foreening imellem samptlig S: Morten Hansen arf, saa blef nu angifven, 
at denne S: Piges anpart er udi den 11  hendis S: Faders Morttens Hansens gaard, som broderen 
Jacob Morttensen nu beboer i Poulsker sogn, efter fader og moder penge 6 Sld., it bruegarns hand 
klæde for en derne med fletning sat for 1 mrk. 8 skl., en gl. Thin tallerken for 6 skl.,  
Summa andrager forskrefne denne S: Piges middel til penge 31 Sld. 6 skl.,  
Her imod blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner, som er følgende,  
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Wærgen Mogens Pedersen som hafver bekaasted denne sin mynling og S: piges begrafvelse med 
opwartning i hendis siugdom, derom blef Accorderet imellem ham, og fælles denne S: Piges 
sødskinde, og wærge, at Mons Pedersen der imod nyder udlæg for penge 22 Sld., og er derfor 
udlagt, af dend 11 gaard i Poulsker sogn S. Jordepenge at have 10 mrk. 4 skl., en sort fifskaftes 
kioel 10 mrk., en ullen og linnen graae kioel 6 mrk., forskrefne sengeklæder for 6 Sld. 3 mrk. 12 
skl., 2 flamske hiønder 1 mrk. 8 skl., de efter faderen arfvede 6 mrk. 8 skl., it røt klædis skiørt 6 
mrk., en sort fifskaftes trøye 2 mrk., en røe wadmels trøye 2 mrk., en laasfast fyre kiste 6 mrk., it 
gult wadmels skiørt 2 mrk., en gul wadmels trøye 1 mrk., it gult wadmels skiørt 1 mrk., hos 
søsteren Anna 2 mrk. 12 skl., af forde benkedynne 3 mrk. 6 skl., :/: 
Skifteforwalteren salar 3 mrk., Skifteskrifveren 6 mrk., udlagt it grønt florets snørlif med Mallerne 
sat for 9 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk. udlagt it handklæde 1 mrk. 8 skl., en Thin tallerken 6 
skl., af en benkedynne 18skl., Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., 
udlagt af forde benkedynne at have 1 mrk. 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 25 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 5 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Hvilked deelis imellem 4 brødre, og 2 søstre, er der af en broder laad 4 mrk. 9 1/5 skl., og en 
søsterlaad 2 mrk. 4 3/5 skl.,  
Den eldste broder Hans Morttensen i Nexøe er udlagt for sin anpart 4 mrk. 9 skl., af den 11 gaard 
i Poulsker sogn Jordepenge at have 4 mrk. 9 skl., :/: 
Den anden broder Jacob Morttensen i Poulsker sogn for sin anpart 4 mrk. 9 skl., er udlagt  af de 
forberørte 6 mrk. 12 skl., at beholde som nu udlæggis 4 mrk. 9 skl.,  
Den 3 broder Peder Morttensen for sin anpart som er 4 mrk. 9 skl., er udlagt af den 11 gaard i 
Poulsker sogn Jordepenge at have 4 mrk. 9 skl., :/: 
Dend yngste broder Mortten Morttensen som broderen Hans Morttensen er wærge for 
tilkommer i arf efter forde sin søster 4 mrk. 9 skl., udlagt af det løsøre som broderen Jacob 
Morttensen er skyldig at betale som før er mælt her til 2 mrk. 3 skl., og af dend 11 gaard i Poulsker 
sogn Jordepenge at haves 2 mrk. 6 skl., :/: 
Dend eldste søster Anna Morttensdaatter tilkommer 2 mrk. 4 skl., hvor for er udlagt, it brunt 
wadmels skiørt for 5 mrk., til overs 2 mrk. 12 skl., :/: 
Dend yngste søster Kirstene  Mons Pers tilkommer 2 mrk. 4 skl., udlagt af dend 11 gaard i 
Poulsker sogn Jorde penge at have 2 mrk. 4 skl., :/: 
Til det sidste blef forskrefne de vedkommende af Skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere til 
denne S: piges middel at angifve der til de svarede nej ej videre at være, hvor ved saa dette skifte 
slutted, hvilked saa at være tilganged, og Passeret, des til vidnesbiurd, under vore hender og 
signeter, Skiftestæden Ut Supra  H: Schults.  H: Brugman. 
Jens Hansen.     Esper E:P:S: Poulsen.  Mons Pedersen. 
Hans Morttensen.  Jacob Mortensen.  Anders Pedersen. 
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Anno 1702. Den 1 Marty.  Efter at var Louglig giort tillysning, om at  Holde Schifte og liqvidation  
efter  Ifver Ollufsen Skomagers S: Hustru Margreta Larsdaatter, som boede døde i it 
Udhuus kaldis Falkestællen, som berettis at lige paa Slottens Hammershuses grund i Olsker sogn 
paa Borringholm.  
Saa møtte vi underskrefne i dag paa boepælen, og saa vilde registered hvis som fanttis, og liqvideret 
hvis arf som kunde blefven imellem bemælte faderen, og den S: Qvindis efter lefvende børn som 
hun har aufled med bemælte sin mand, som er 3 sønner og en daatter hvor af   
 
Dend eldste søn er Olle Ifversen 11 aar gl. 
Dend anden søn er Niels Ifversen paa 7 aar gl.   
Dend yngste søn er Lars Ifversen paa 2 aar gl.  
Daatteren er Kirstene Ifversdaatter 13 aar gl.  
Som faderen self er wærge for efter loven.  
 
Hvor da ej fanttis noged at registerer og wurderer, som vi samptlige denne paa Sterfboets vare 
tilstæde, med vore henders paaskrift saa at være Attesterer skiftestæden Ut Suppa. H: Schults. 
H: Brugman. Ifver I:O:S: Ollufsen. Lefven L:G:S: Gifversen 
 Anders Carsen. Morten M:D:S: Dideriksen.   
Halfvor H:E: Egelbretsen.  Joen J:P: Persen. Mikel M:S:S: Sørensen. 
 Abraham A:R:S: Rasmusen. 
 
Vi underschrefne Herved Attesterer, at saa snart Mads Andersen Snedker, og hans Sal: 
Hustru som boede udi Teign i Olsker sogn ved døden var afgangne, møtte paa de afdødis boepæl at 
vilde forfatted en registering ofver deris hafvende middeler, hvor vi da indted haver for os funden 
og beretted deris børn, at lided Snedker reedskab som denne berørte S: Mand sig kand have efterlat, 
var solt til hielp til at ligene nødvendig blef best ved til Jorden for, og hvis endda fattedis der til at 
bekaaste, hans sønner Peder Madsen, og Hans Madsen, af deris egen formue bekaasted, og udlagt, 
hvilked saa at være Passeret, des til vidnisbiurd under vore hender, som skeede den 3 Marty Anno 
1702. H: Schults.  H: Brugman. Anders Larsen.  
 Morten M:D:S: Dideriksen.  Peder P:M: Madsen. 
Hans H:M:S: Madsen.  Olle O:Ø:S: Ødbersen.  
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Wii underskrefne her ved Atteterer at saa snart Mads Andersen Snedker, og Hans Sl: Hustru 
som boede udi Tien i Olsker sogn ved døden vare aggangne, møtte paa de S: afdødes boepæl at 
wilde forfatted én registering over deres havende midler, hvor wi da inted haver forefunden, og 
beretted deres børn, at hvis lidet snedker redskab som denne berørte Sl: Mand sig kand have 
efterlatt var solt til hielp til att ligene nødvendig blef bestæd till Jorden for, og hvis en da fattedes 
der til at bekoste hafde  hans sønner Peder Madsen og Hans Madsen af deres egen formue 
bekosted, og udlagt hvilket saa at vere Passered des till widnisbiurd under vore hender, som skeede 
dend 3 Marty Anno 1702. H: Brugman.  Anders Larsen.   
Motten Dideriksen. 
Peder Madsen. Hans Madsen. Ohle Ødbersen. 

bornholmerting.dk 93



 1

 
Anno 1702. Den 2 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation, efter S: Hans Jørgensen, som boede døde paa dend 6  Jord 
eyendoms gaard  beliggende udi Olsker  sogn, og det imellem denne Sal: Mands efterlatte Hustru 
Anna Hansdaatter, for hende er efter hendis begiering, til laugwærge anordned, hendis 
søstermand Esper Mogensen boende i Rydsker sogn, paa eene side, og paa anden side, denne Sal: 
Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som er en søn og 2 døttre, Hvor af.  
 
Sønnen er Christopher Hansen paa 5 aar. gl. for hammen er til wærge anordned fader broderen 
Niels Jørgensen boende i Sandwig. 
Dend eldste daatter er  Karne Hansdaatter  paa 9 aar gl. for hende er til wærge anordned Peder 
Larsen boende i Allinge, saa lenge skifted varer, og saa ret wærge anordnet Jørgen Jensen i 
Knudsker sogn som er nermer slegt. 
Dend yngste daatter Aarsle Hansdaatter paa 7 aar gl. for hende er til wærge anordned Hans 
Nielsen boende i Wæstermarie sogn.   
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders 
Laursen og  Mortten Dideriksen. Begge boende i bemelte Olsker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger.  
 
Qveg.  
2 smaa blak hielmede stude begge for 9 Sld., en sort stud og en sort hielmed stud begge for 10 Sld., 
en brun hielmed stud for 4 Sld., disse forde 5 studenød findis at være brendte med Giert Jacobsen 
Von Kempen Farfver boende i Rønne hans Qveg brende, til forsikring paa hvis fordring hand her i 
Sterfboet hafver, og formedelst derom tilforn ej om prisen er Accorderet, er de nu blefven 
forligheds skyld taxered, nok findis en røe hielmed stud er sat for 5 Sld., it sort stierned Tyrnød for 
3 Sld., en blaked Koe 5 Sld., en blak hielmed Koe for 5 Sld., en dyr haarred Koe 5 Sld. 2 mrk., en 
røe hielmed Qvige for 4 Sld. 2 mrk., forskrefne Qveg fanttis paa forstaaende Broegaard. Saa og 
fanttis sammested, en brun stierned Foele for 8 Sld., Item 10 tønder Haure i straaet á 2 mrk er 5 
Sld., noged Høe udi to stolperum liggende er sat for 7 Sld., 2 støker af nye fyre bræder slagen for 
goulen paa synder lenge paa østerende udi Broegaard er sat begge for 1 mrk., it leed er sat for 12 
skl., Nok fanttis her paa denne 6 gaard i Olsker sogn.  
 
Qveg.  
En røe braaged Koe for 6 Sld., en sort hielmed hvid manked Koe for 6 Sld., en brun braaged Koe 
for 6 Sld., en bleg blaked gl. Koe for 4 Sld. 2 mrk., it brunt stierned Qvigenød for 6 mrk., it blak 
stierned Qvigenød 7 mrk., nok er wurderet, en mørk brun Foele for 9 Sld., en mørk brun stierned 
Hoppe 8 Sld., endnu en mørk brun ældre Hoppe for 7 Sld., it røt Horsføll for 3 Sld., it sort stierned 
Horsføll for 2 Sld., en gul stierned gl. Hest Gilling for 3 Sld., en mørk brun Hest gilling for 11 Sld., 
it ungt sort stierned Hors Øg, som denne Sal: Mand Hans Jørgensen haver laant til Jep Jørgens søn 
Jacob Ibsen for ungefehr en maaned siden, at hand skulle Ride her fra boet paa til bemælte sin 
faders hus, som boer i Rydsker sogn, hvilken Hoppe S: Hans Jørgensen har kiøbt af Hans Hansen i 
Blaaeholds gaarden for 10 Sld., og som bemælte Hoppe endnu ike er kommen tilstæden igien, men 
berettis at berørte Jacob Ibsen strax skal have slupped i meening at skulle gaae hiem igien her til 
denne 6te gaard, saa blef herom nu her paa Sterfboet af handled, imellem Enken  med hendis 
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laugwærge, saa og børnens tilstæde værende wærge, saa og bemelte Jacob Ibs fader Jep Jørgensen 
i Rydsker sogn saaleedis, at Jep Jørgensen, og Sterfboet først skal udstaa hver helften af skaden, 
men der som omrørte sort stierned Hoppe kommer tilstæde, at den findes, skal Hoppen tilhørre 
Enken S: Hans Jørgens efterlatte hustru, og Jep Jørgensen der imod saa at være fri for de 5 Sld., 
som hand nu her til Sterfboets middel derfor anføris at være skyldig at skal betale til hvem dem her 
efter vorder udlagt, som Enken naar hun Hoppen bekommer da skal self betale, saaleedis anføris 
Jep Jørgensen her til Sterfboed middel for 5 Sld., nok blef angiven, Gies. 5 gl. Gies, og en Gaase á 
1 mrk. 4 skl er 7 mrk. 8 skl., fanttis her paa stæden ingen Faar. Som Sterfboet er tilhørrende, men er 
nogle tilholnede som Hans Svendsen i Dyngegaarden er tilhørrende. Svin. Fanttis ej heller som 
Sterfboet er tilhørrende, en arbieds wogn foruden stie for 3 Sld. 2 mrk., en 2 træ tinned hamer for 1 
mrk. 12 skl., it aar med bil for 1 mrk., en ploug med forslit jern juhl bøsse løbere, og ringe for 7 
mrk., it par smaa wogn stier 1 mrk., en sleede med træ vidier, og 2 stier for 1 mrk. 4 skl., it øllkar 
paa en tøndestoer 3 mrk., en stand tønde 6 skl., it tønde stomme for 4 skl.,  
I Herberghused. 
It deigne trug 3 mrk. 4 skl., en stand toned 12 skl., it madskab uden laas 4 mrk., it sengested med 
sort træ indlagt for 16 Sld. 
Paa Tilled over stuen. 
2 tønder Rug á 7 mrk er 14 mrk., 3 tønder Biug á 6 mrk er 18 mrk., 4 tønder Haure á 2 mrk er 8 
mrk., 2 sybøtter á 4 skl er 8 skl., it gl. deigne trug 8 skl., it drette reeb 4 skl., en seis  med bom, og 
ringe 12 skl., en benk med 4er been udi staaende i lille forstue for 12 skl., en saae med 2 ørren i 
Krobhused 1 mrk. 8 skl., en ballig 8 skl., en laagebøtte 6 skl., en sy bøtte 4 skl.,  
I Stuen. 
It gl. fyre bord med lugt foed og laasfast bord skoffe 6 mrk., en liden jern kakkeloven med sin behør 
opsat sat for 8 Sld., en ege bagstoel med bræde sæde for 2 mrk., en fyre bagstoel med bræde sæde 2 
mrk., en fyre kiste staaende for sengen i stuen med laas for 5 mrk., 2 spæde kalfve, menlig, en 
Tyrkalf og en Qvige kalf á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
I Herberghused. 
En gl. linnen sengedynne 4 mrk., en blaae ranned hovedpude 1 mrk. 8 skl., en liden ege kiste med 
laas og hengsler, og jern paa for 4 Sld., en Thin kande 4 mrk., en Thin skaal 2 mrk., en mæssing 
kedel paa1½ span stoer er sat for 2 Sld., en liden kaabber kedel paa en span stoer er vegtig til penge 
5 mrk. 8 skl., en husstie som er til Hans Hans i Blaaehall er sat for 1 mrk., en liden gl. syed 
benkedynne 2½ alen lang for 4 mrk. 8 skl.,  
Jern Warre. 
En ploug knif for 2 mrk. 8 skl., it hartøy hamer, og støf for 1 mrk. 4 skl., en leer harke 10 skl., en 
jern Tyfve 4 skl., en jern tyve 2 skl., en flinte bøsse for 4 Sld., en liden kaarde med it mæssing bøyel 
fæste 3 mrk., en stour øpse 1 mrk., en liden bred øpse 10 skl., en hammel med jern braker seeler af 
Cabel, Item tøm, og halseeler for 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne løsøre som til dette Sterfboes Middel er angiven, 
Registeret og Wurderet, til penge 214 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Her foruden angaf Enken at efterskrefne til hendis S: Mand er skyldig blefven Christopher Hansen 
Snedker i Sandwig 2 mrk., :/:  
Christopher Müller i Sandwig er skyldig 1 mrk., :/:   
Bertel Johansen Skomager iSandwig 1 mrk., :/:   
Hans Greiersen i Clemmedsker sogn er skyldig paa en wogn 4 mrk., :/:  
 Anders Jørgensen i Olsker sogn er skyldig for it par støfler penge 6 mrk., er 14 mrk.,  
Som efter paatale paa Sterfboet er forbleven imellem Enken, og felleds børnen til deeling. Naar 
deraf noged indkommer. 
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Saa blef denne Salig Mands Ifareklæder wurdered som er efterskrefne nemlig. En brun wadmels 
kioel med sorte knapper udi for 3 Sld., en graae wadmels kioel med graae haar hnapper udi for 10 
mrk., en sort biørneskinds hoved huve med brun pull udi er sat for 2 Sld., it par felberred gl. skin 
bopser for 1 mrk., er 7 Sld. 3 mrk., som deelis imellem forskrefne denne S: Mands børn en søn og 
2de døttre, er der af broderens laad 15 mrk. 8 skl., og en søster laad er 7 mrk. 12 skl.,  
For sønnens anpart 15 mrk. 8 skl., er udlagt, en brun wadmels kioel med sorte knapper udi for 3 
Sld., it par gl. felberred skin bopser 1 mrk., hos sin eldste søsters laad at have 2 mrk. 4 skl., Saa og 
hos sin yngste søsters laad at have 4 skl., :/: 
Den eldste søster for sin anpart 7 mrk. 12 skl., er udlagt, en graae wadmels kioel med graae haar 
knapper udi er taxered for 10 mrk., der af til ofvers 2 mrk. 4 skl., :/: 
Dend yngste søster for sin anpart 7 mrk. 12 skl., er udlagt, en sort biørne fiered hufve med brun pull 
for 2 Sld., til ofvers 4 skl., :/: 
Nok angaf arfvingerne til dette Sterfboes bæste at være fire tønder Rug, som er saaed i afvigt fisked 
paa Broegaards grunden, hvor af strøe Rugen nu til dette Sterfboes middel anføris for tønden 2 Sld., 
er 8 sld., og som denne S: Mand hafver og bekaasted til bemælte Rug sæd fornødene arbeidet, for 
meenre Enken, og wærgerne des bekaastning at komme dette Sterfboe til bæste, som Estineris paa 6 
Sld., hvor med kand skee Liqvidation, naar paa Broegaards aufling, er fuldkommen auflings mand 
udi dette aar 1702. sig Positerer,  
Saaleedis  blifver nu Sterfboeds middel penge 222 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
Saa blef angifven efterskrefne Sterfboeds Gield, og Prætensioner, og er der til giort 
udlæg som følger, nemlig. 
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefoged S: Hans Henrik Skor, fordred efter sin fortegnelse, som 
mælder at der rester til ambtstuen af denne 6 gaard, til 1. may. 1701. 4 Rd. 3 mrk. 9 skl.,  
Item Oktober Qvartel skatt for 1701 4 mrk., nok rester for Aa. 1701. 3 lispund 2 pund ½ fiering 
smør 3 Rd. 2 mrk. 3 skl., en tønde 3 skep 1. firing 2 potter haure 5 mrk. 14 skl., en gaas 2 høns 1 
mrk. 12 skl., 5 les ved 5 mrk. 10 skl., 2 les Høe 2 Rd., jordebogs penge 5 mrk., 7 skl., Ekte og 
Knegtepenge 2 Rd. 1 mrk. 11 skl., 2 smør træ penge 10½ skl., er 10 Rd. 5 mrk. 4 skl., tilsammen 16 
Rd. 13 skl., giør 24 Sld. 13 skl., der for er udlagt en røe braaged Koe for 6 Sld., en sort hielmed 
hvid manked Koe for 6 Sld., en brun stierned Foele for 8 Sld., it blak stierned Qvigenød 7 mrk., 5 
gl. Gies og en Gaase for 7 mrk. 8 skl., en ploug knif 2 mrk. 8 skl., til ofvers 3 skl., ;/; 
Gierdt Jacobsen Von Kempen Farfver boende i Rønne fordred efter sin forteignelse som rester i alt 
penge 33 Sld. 13 skl., her for er udlagt først de 5 forde studnød som er 2 smaa blak hielmeds 
studenød 9 Sld., en sort stud, og en sort hielmed stud for 10 Sld., en brun hielmed stud 4 Sld., nok 
en røe hielmed stud for 5 skl., en blaked Koe 5 Sld., en husstie 1 mrk., til overs 3 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter sin sedel, og regenskab som er Passeretbimellem ham, og 
denne S: Mand den 16 Marty 1701 penge 2 Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt it sort stierned Tyrnød 3 Sld., 
til ofvers 6 skl., :/: 
Hans Jespersen i Allinge fordred efter sin sedel som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk., udlagt it fyre 
bord i stuen med lugt foed, og laasfast bordskoffe 6 mrk., en Thin kande 4 mrk., it madskab uden 
laas 4 mrk., :/: 
Mortten Bohne i Hasle fordred ved Esper Mogenseb penge 4 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt en blak 
hielmed  Koe for 5 Sld., til overs 9 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordered efter sin sedel for it par sti bøyle, og laante penge 4 mrk. 8 skl., 
udlagt 2 tønder Haure á 2 mrk er 4 mrk., ved Mortten Bohnes udlæg 8 skl.,:/: 
Jens Hansen i Olsker sogn fordred som vedgikes penge 3 mrk. 10 skl., tillagt, en Thin skaal til 
Johan Knuds sat for 2 mrk.,  en staur øpse for 1 mrk., en leer harke 10 skl., :/: 
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Mogens Jensen i Habedam fordred som rester penge 4 mrk., udlagt en syed benkedynne 2½ allen 
lang for 4 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Esper Mogensen i Rydsker sogn fordred som vedgikes 10 Sld., udlagt it sengested indlagt med sort 
træ er taxered for 16 Sld., til overs 6 Sld., :/: 
Mikel Monsen i Clemmedsker sogn fordred som vedgikes penge 4 mrk., tillagt it øll kar paa en 
tønde stoer for 3 mrk., en stand tønde 6 skl., it tønde stomme 4 skl., en laage bøtte 6 skl., :/: 
Niels Jørgensen i Sandwig fordred som vedgiked 2 mrk. 12 skl., tillagt af en røe hielmed Qvige 
med Johan Knudsen 2 mrk. 12 skl., :/: 
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn fordred som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk.,  tillagt it 
røt Horsføll for 3 Sld., en fyre bagstol med bræde sæde for 2 mrk., :/: 
Niels Nielsen i Olsker sogn fordred som vedgikes penge 1 mrk. 6 skl., tillagt med Mons Poulsen af 
en kaabber kedel paa en span stoer er sat for 5 mrk. 8 skl., af disse 1 mrk. 6 skl., :/: 
Johan Knudsen i Sandwig fordred som vedgikes penge 3 Sld. 6 skl., tillagt, en røe hielmed Qvige 
for 4 Sld. 2 mrk., til overs 5 mrk. 10 skl., :/: 
Sogne Præsten Mag: Søfren Skade fordred som vedgikes penge 5 Sld., nok fordred for 3 aars 
Paaskerettigheder 3 mrk. 12 skl., for 2 skep Biug 3 mrk., er saa tilsammen 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., 
udlagt en jern karkeloven opsat i stuen taxered for 8 Sld. Deraf disse 6 Sld. 12 skl., og en tønde 
Haure for 2 mrk., :/: 
Sogne Deignen Christen Lin tilkommer efter Enkens beretning penge 6 mrk., nok for it barns 
begrafvelse 1 mrk. 4 skl., udlagt af en jern karkeloven at have disse 7 mrk. 4 skl., :/: 
Mons Poulsen lod fordre for ligkisten arbiedsløn penge 4 mrk., udlagt en liden Kaabber kedel paa 
en span stoer sat for 5 mrk. 8 skl., til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 
Albert Henriksen og hans med arbieder fordred for at grafve, og ringe for denne S: Mands lig penge 
2 mrk., udlagt en ege bagstoel med træsæde 2 mrk., :/: 
Abraham Rasmusen i Clemmedsker sogn fordred som reiser sig af denne 6te gaard i Olsker sogn, 
hvoraf en nogen rente stædis, og for Summen udlagt en bleg blaked Koe for 4 Sld. 2 mrk., en linnen 
sengedynne for 4 mrk., en saae med 2 øren 1 mrk. 8 skl., en ballig 8 skl., :/: 
Peder Hillebran i Allinge fordred som vedgikes 1 mrk., udlagt en benk med 4er ben udi for 12 skl., 
Hos Diderik Haagensen 4 skl., :/: 
Olle Pedersen Møller i Olsker sogn fordred 3 mrk. 12 skl., udlagt hos Johan Knudsen 2 mrk. 14 
skl., en jern tyve 4 skl., en liden breed øpse 10 skl., :/: 
Diderik Haagensen fordred som vedgikes 1 mrk., udlagt it hattøy med hamer  og stif for 1 mrk. 4 
skl., til overs 4 skl., :/: 
Anders Nielsen i Allinge fordred som vedgikes 10 skl., tillagt it gl. deigne trug for 8 skl., ved 
skattens udlæg 2 skl., :/: 
Poul Hartwig i Allinge fordred som vedgikes 1 mrk. 11 skl., udlagt en blaae ranned hoved dynne 1 
mrk. 8 skl., ved Giert Farfvers udlæg 3 skl., :/: 
Hans Rasmusen i Allinge fordred arbiedsløn 1 mrk. 5 skl., udlagt en seis med bom, og ringe 12 skl., 
2 sybøtter 8 skl., ved skatten 1 skl., :/: 
Jep Jørgensen i Rydsker sogn fordred arbiedsløn 1 mrk., udlagt 2 støker fyre bræder paa gaulen udi 
Broegaard 1 mrk., :/: 
Morten Dideriksen paa Mons Jensens weigne af Olsker sogn fordred gaardepenge af denne 6 gaard 
4 mrk., som Enken ike vil vedstaae, men sagde at Mons Jensen sin andeel har bekommed, og saa 
var fornøyet, des aarsage denne fordring er henvist til lov og ret. 
Jørgen Jørgensen i Røe sogn fordred som vedgikes 10 mrk., udlagt en dyr haaret Koe for 5 Sld. 2 
mrk., til overs 3 Sld.,:/: 
Anders Jacobsen i Rønne lod fordre 1 mrk., udlagt, it par smaawogn stier for 1 mrk., :/: 
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Anders Laursen Kirke wærge i Olsker sogn fordred for 1701. smør tiende 2 mrk., og for en ege 
stolpe 1 mrk., er 3 mrk., udlagt paa lofted, en tønde Haufre for 2 mrk., en spæk alf 1 mrk. 4 skl., til 
ofvers 4 skl., :/: 
Lars Larsen Farfver i Rønne lod fordre efter Enkens angifvende penge 2 mrk., tillagt en spæ 
Tyrkalf 1 mrk. 4 skl., en stand tønde 12 skl., :/: 
Karen Monsdaatter fordred tienesteløn 6 mrk., udlagt en tønde Byg for 6 mrk., :/: 
Forskrefne taxeredde befindes at være gadeleed der for anføris taxen 12 skl., udlagt forde breed for 
12 skl., :/:  
Efter it skiftebref ganged efter S: Jens Andersens søn Hans Jensen datered den 8 February 1700. 
befindes denne S: Mand at være tilordned at værge, saa vel som og hans broder Niels Jørgensen i 
Sandwig for dend S: Drengs half sødskende som er Jørgen Jørgensen nu boende i Røe sogn, hans 
børn 4 sønner og en daatter hvor af, 
Dend eene søn Poul Jørgensen er siden ved døden afgangen, og haver faderen Jørgen Jørgensen 
opbaared hans afdøde boe laad helften af denne Sal: Mand, og den anden halfve part af med 
wærgen Niels Jørgensen, og svarer saa Niels Jørgensen af de 24 Sld. 3 mrk., som berørte børn efter 
er mælte skiftebref tilkommer naar berørte broderlaad er fratagen 9 Sld. 5 skl., og af dette Sterfboe 
svaris som nu rester 10 Sld. 11 skl., og som faderen Jørgen Jørgensen nu er tilstæde her paa landed. 
Saa er hand til bemelte sinne børn wærge efter loven, og self annammer her af boet udlæg for de 
resterende, og anmelte 10 Sld. 11 skl., og er der for udlagt ved Jørgen Jørgensens forhen giorde 
udlæg 3 Sld., dend eldste mørk brun Hoppe for 7 Sld., 2 sy bøtter 8 skl., ved Mortten Bonis udlæg 1 
skl., ved Mons Poulsen udlæg 2 skl., :/: 
Efter det skifte bref ganged efter S: Anders Jørgensen som boede, og døde paa 40 gaard i Rydsker 
sogn, som var denne Sal: 1Mands forman datered den 1 September 1692. befindes at Peder Monsen 
boende udi Risbye udi Clemmedsker sogn, er tilordned at værge for denne S: Mands søn Jørgen 
Andersen og tilkommer hans penge sin arfvepart som bemælte hans wærge nu fordred først som 
denne S: Mans har opbaared af en gaard i Hasle efter skiftebrefved indhold 9 Sld. 2 skl., Nok for it 
bevilged Hestføll 2 Sld., og for en kalf som ham efter hans fadermoder er blefven bevilged penge 6 
mrk., Item fordris rente af forde 9 Sld., udi 9 aar 4 Sld., er saa hvis denne myndling tilkommer her 
af boet, naar de fordrende rente penge imod den opforstring Enken og denne S: Mand paa denne 
myndling i sine umyndige aar har bekaasted og anvendt fra dragis penge 12 Sld. 2 mrk. 2 skl., der 
for udlagt, en flintebøsse for 4 Sld., en liden kaarde med mæssing bøyel fæste 3 mrk., 2 tønder Rug 
for 14 mrk., en fyre kiste i stuen med laas for 5 mrk., it deigne trug for 3 mrk. 4 skl., en tønde Biug 
for 6 mrk., en sleede med træ vidier, og 2 smaa stier 1 mrk. 4 skl., it aar med bihl 1 mrk., it drette 
reeb 4 skl., Ved Anders Lars udlæg 4 skl., en jern tyfve 2 skl., :/: 
Ilige maade befindis efter forde skiftebref at Jacob Hansen nu boende i Rydsker sogn er tilordned at 
wærge for den S: Mand Anders Jørgensens daatter Ellene Andersdaatter og fordred nu forde wærge 
som berørte hans myndling tilkommer af en gaard i Hasle som denne S: Mand og til sig annammed 
haver efter der om skiftebrefved videre forclaring penge 5 Sld. 1 mrk., Item for en tønde rester 4 
skl., renten opgaar som før ermælt imod den bekaastning som Enken, og denne S: Mand paa 
mynlingens opforstring har anvendt for de 5 Sld. 5 skl., er udlagt, hos Esper Mogens udlæg af it 
sengested at have 5 Sld.,  ved Peder Rosmans udlæg 5 skl., :/: 
Nok tilkommer berørte S: Mands daatter Annike, efter sin forde S: faders ergangne skiftebref som 
denne S: Mand Hans Jørgensen sidst paa skifted efter hendis fader broder Hans Jørgensen i Ryds 
kirke Præstegaard den 16 may 1699. er tilordned at wærge og hendis fulde arfvends i alt sig haver 
annammed først efter berørte hendis S: Fader 6 Sld. 3 mrk. 1 skl., nok arfved efter hendis S: Fader 
Moder penge 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., Nok som hende tilkom hos Capit Philop Rask 4 mrk. 1 skl., 
renten opgaar som før ermælt, er saa hvis fenne mynling her af boet tilkommer i alt penge 10 Sld. 2 
mrk. 4 skl., her paa har denne S: Mand til hende lefvered da hun reiste her fra landed 2 Sld., til reise 
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penge som nu afkorttis, blifver saa igien hvor for her af boet giøris udlæg penge 7 Sld. 2 mrk. 4 skl., 
og er der for nu udlagt, udi Broegaard liggende en deel haure i straaet sat for 10 tønder á 2 mrk er 5 
Sld., it sort stierned Horsføll for 2 Sld., 2 træ tinned harrer 1 mrk. 12 skl., hos Mons Jensen i 
Habedams udlæg 8 skl., :/: 
Og som berørte mynling Annike Andersdaatter endnu er udenlands, saa er ved denne S: Mands 
dødelig afgang for hende igien til wærge anordned, hendis fader broder Olle Jørgensen nu boende i 
Kaasbye i Rydsker sogn, som her ved anbefalis berørte wærgemaal efter loven at forestaae som ret 
er,  
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelsis bekaastning, saa og efter som denne S: Mands børn 
er saa ringe af alder, saa blef der om nu paa Sterfboet imellem parterne afhandled, at Enken der for 
nyder udlæg her af Sterfboeds midler for penge 40 Sld., hvor for er udlagt, Høe i 2 stolperum i 
Broegaard for 7 Sld., en brun braaged Koe for 6 Sld., 4 tønder Rug som er saaed paa Broegaards 
grunden for 8 Sld., en mørk brun Hest gilling for 11 Sld., hos Jep Jørgensen udi Rydsker sogn som 
før ermælt penge 5 Sld., en wogn foruden stier 14 mrk., til overs 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 4 Sld., skifteskrifveren for sin umage med denne 
forretning med ustempled papir i alt 6 Sld., udlagt en mørk brun stierned Hoppe 8 Sld., en gul røe 
stierned gl. Hest gilling 3 Sld., til overs 4 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af forde 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt it brun stierned Qvigenød for 6 
mrk., :/: 
Barbra S: Christopher Hansen i Rønne fordrede efter sin sedel 4 mrk. 4 skl., Enken vedgik ej meere 
til Barbra at være skyldig end 1 mrk., som betalis af forde 4 mrk., og ej vilde være gestendig videre, 
der for henvist til lov og ret. 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 202 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 20 Sld., 
 der af moderen tilkommer den halfvepart som er 10 Sld., den anden halfvepart deelis imellem 
forskrefne denne S: Mands med bemelte sin hustru auflede børn som er en søn og 2 døttre, er der af 
broderens laad penge 5 Sld., og hver søsterlaad er 10 mrk.,  
For moderens anpart 10 Sld., er udlagt, en ploug behør for 7 mrk., en kiste med jern beslag 4 
Sld., en mæssing kedel 2 Sld., en hammel med tøm og halseeler 1 mrk., en tønde Biug 6 mrk., ved 
udfarten 2 mrk., :/: 
Sønnen Christopher Hansen tilkommer 5 Sld., der for er udlagt, en mørk brun Foele for 9 Sld., 
leger fra sig til sine sødskende 4 Sld., der for uden blef ham bevilged sin S: Faders Sadel med 
Rysleders kaaber, og grøn klæde i sæded,af verdie 10 mrk., :/: 
Dend eldste søster Karen Hansdaatter tilkommer 10 mrk., udlagt hos broderen af forde Foele 2 
Sld., og hos Esper Monsen af sengesteden de 2 mrk., :/: 
Ligesaa tilkommer dend yngste daatter Aarsle Hansdaatter 10 mrk., udlagt hos forde broderen 
af Foelen at have 2 Sld., og hos Esper Monsen af sengesteden 2 mrk., :/: 
Enken loved at vil beholde sine børn hos sig og forsørge dem saavit som hendis æfne kand formaa, 
og lovligt, og ret er, indtil de lonwopt vorder, og saa blef samptlig de vedkommende saa mange som 
nu er her paa Sterfboet tilstæde, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette Sterfboes 
middel at angive, hvor til de svarede at de ej viste meere at angive, end foran findes indført, ej heller 
angaf sig fleere med videre Gield end her for anfindis indført, der ved saa dette skifte er slutted, 
dette saa at være tilganged, og Passeret Testerer. H: Schults.  H: Brugman. 
Anders Larsen. Mortten Dideriksen.  Esper Monsen. 
Niels Jørgensen.   Peder Larsen. 
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Anno 1702. Den 3 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation, efter S: Lars Nielsen som boede døde udi Trign i Olsker sogn. 
Og det imellem denne S: Mands efterlatte Hustru Margreta Ødbersdaatter for hende blef efter 
hendis begiering til laug wærge anordned Peder Ibsen boende i Olsker sogn, de paa eene side, og 
paa den side denne S: Mands med bemælte sin hustru auflede børn, som nu lever, og er 2 sønner og 
2 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Niels Larsen 13 aar gl. for ham er til wærge  anordned, faderens søster mand 
Jacob Pedersen boende i Olsker sogn.  
Dend yngste søn er Jens Larsen paa 4 aar gl. for hammen er til wærge anordnet faderens 
søstermand Peder Madsen boende i Olsker sogn. 
Dend eldste daatter er  Karne Larsdaatter  paa 15tende aar gl. for hende er til wærge anordnet 
Morbroderen Lars Ødbersen i Teign i Olsker sogn.  
Dend yngste daatter Anna Larsdaatter paa 9de aar gl. for hende er til wærge anordnet Olluf 
Madsen boende i Clemmedsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders 
Laursen og Jens Nielsen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
En hvid Hoppe er sat for 7 Sld., en røed Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  
Denne S: Mands Huus og waaning beliggende udi teign som er stuen der i sig self er 3 stolperum gl. 
huus. Med straatag paa, med 4 winduer udi en list for bordenden, er gl. teiel kakkelofvn, og en stue 
dør udi til Sreerhused er sat hver stolperum som det nu fore findis for 4 Sld., er 12 Sld., 3 stolperum 
forstue, og 2 stolperum vesten for stuen, hvor af spenned er needfalden, det tilsammen med jord 
maalled er sat for 2 Sld., nok it stolperum vesten for med jordsmaal hvor paa inted hus nu paa findis 
sat for 1 mrk. 8 skl., 3 stolperum tue Steerhuus udbygt i sønder fra stue lengen med en bageofven 
udi optil, hvor af spenden er need falden, er sat med Jordmaal for penge 1 Sld., dend væster 
ladelænge som er 6 stolperum gl. huus med brøstfældig tag sat for 3 Sld., 2 stolperum i dend væster 
ende paa den nørre lade lenge á 2 Sld. Er 4 Sld., nok 4 stolperum paa dend øster ende af dend nørre 
ladelenge som er ladehuus, der af de 2 væsterste stolperum sat for hver stolperum 4 mrk er 2 Sld., 
en liden lyke væsten for berørte huuse kaldis gaards lyken, som er 2 tønder 3 skepper sand Biug 
Jord og reker indtil bekfalded, og derpaa staar 3 aske, er sat tilsammen for 40 Sld., en sand lyke 
norden for husene og bemælte lyke, er sat for penge 6 Sld., en lyke som ligger sønden beken kaldis 
den søndre skouf lyke skal være 3 tønder land Biug jord som berettis, og noged eng bund der hos er 
sat tilsammen for 60 Sld., 5 tønder land hafre jord sønden for skoven, á tønde land 6 Sld. Er 30 Sld., 
en liden lyke østen for bemælte hafre jord kaldis skæder lyken er sat for 14 Sld., Skoven i sig self 
med skoufsbund, træer, og græs gang, er sat for 24 Sld., It bord norden til i stuen af asketræ, med 3 
pale under, og skoffe for 1 mrk. 4 skl., en haand Qvern med huus, og jern seiel for 6 mrk., it egetræ 
omfeld liggende i skoven med toppen paa sat for 2 mrk., it omfelt elletræ i beken liggende for 1 
mrk., it sparretræ væsten ved gaarden for 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 215 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder beretted Enken, at som de vare af wadmel og skin erre de hengifven til 
en deel arbiedere, som saa vedgikes, Enken med sin laug wærge, og samptlig de vedkommende blef 
af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere til dette boes middel at angive, der til de svarede ej 

bornholmerting.dk 100



 2

videre at være end forskrefved staar, hvornest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og 
Prætensioner, og er der til giort udlæg som her efter følger, nemlig 
Efter it skiftebref ganged efter denne S: Mands Moder S: Karne Niels Nielsens, datered den 
1. juny 1683, befindis denne S: Mand, at være tilordnet at wærge for sin søster Kirstene 
Nielsdaatter, og videre befindis deraf at berørte myndling tilkommer først efter sin S: Fader 17 
Sld. 3 mrk. 4 skl., og da til tienesteløn bevilged 3 Sld., nok tilregned med rente 8 Sld., blef da 
Summen i alt 30 Sld. 3 mrk. 4 skl., derpaa haver myndlingen, self bekommed 2 Faar for 6 mrk., nok 
som vedgikes at være betalt af Capital og rente penge 12 Sld., blifver saa til rest 17 Sld. 1 mrk. 4 
skl., Nok efter samme skiftebref tilkom hende i arf efter sin S: Moder penge 16 Sld. 3 mrk. 3 skl., er 
saa Capitalen tilsammen 34 Sld. 7 skl., der af rente siden berørte skiftebref dato 1683. til nu skifte 
holdis udi 18½ aar, andrager naar wærgepenge er fradragen 20 Sld. 3 mrk., er saa Capit. Og rente til 
sammen penge 54 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
Saa blef ved denne S: Mands dødelig afgang nu til wærge for berørte Kirstene Nielsdaatter 
anordnet, hendis søstermand Mortten Dideriksen boende i Olsker sogn, som hende med wærgemaal 
efter loven haver at forestaa for de 54 Sld. 3 mrk. 7 skl., er udlagt, og giort indførsel udi en lyke 
som ligger sønden for beken, kaldis den søndre Skouf lyke skal være 3 tønderland Biugjord, og 
nogen eng bonder hos er taxered for 60 Sld., der af at havis disse 54 Sld. 3 mrk. 7 skl., blifver saa 
der af tilofvers 5 Sld. 9 skl., :/: 
Efter det skiftebref ganged efter Jens Isaksens S: Hustru denne S: Mands søster Mætte Nielsdaatter  
Datered dend 22 july 1690. befindis denne S: Mands Lars Nielsen at være tilordned at wærge for 
berørte S: Qvindis daatter Anna Poulsdaatter, og videre befindis efter samme skiftebref at berørte 
mynling efter forde sin S: Moder tilkommer arf som denne S: Mand haver opbaared, og til sig 
annammed Capital 12 Sld. 2 mrk. 4 skl., deraf reignis rente siden skiftebrefveds dato til nu skifted 
holdis udi 11½ aar, er naar wærge penge er fra dragen 4 Sld. 2 mrk. 10 skl., er saa Capital og rente 
penge 17 Sld. 14 skl., Saa ved denne S: Mands dødelig afgang  paatog sig at wærge Jens Hansen 
boende i Wæstermarie sogn. som er hendis faders søstermand som anbefalis samme wærgemaal 
efter loven at forestaa som forsvarligr er, saa er for Summen udlagt ved Mortten Dideriksens 
mynlings udlæg af den søndre Skouflyke 5 Sld. 9 skl., en sandlyke norden for hused for 6 Sld., de 
4er stolperum huus paa den øster ende paa nørre ladelenge som er tilsammen sat for penge 5 Sld., 
hos Hans Svends udlæg af skoven 4 mrk. 5 skl., :/: 
Hans Svendsen wæster i Rydsker sogn fremlagde it pandtebref udgifved af denne S: Mand Lars 
Nielsen datered dend 14 January 1687, lydende at hand af berørte Hans Svendsen hafver opbaared 
Capital 37 Sld., og der for forsikred udi hans Eiendom, efter der om samme pandtebrefs videre 
indhold som nu blef læst, og paaskrefven, der paa findis opskrift, at det er læst, og vedstaaet inden 
Nørre Herredting dend 28 January berørte aar 1687, og rester deraf rente til nu dato 7 Sld. 3 mrk., er 
Capital og rente 44 Sld. 3 mrk., der for udlagt 5 tønder land haure jord sønden for skoven á 6 Sld er 
30 Sld., Skoufven i sig self med skoufs bontræer, og græsgang er sat for 24 Sld., til overs 9 Sld. 1 
mrk., :/: 
Barbra S: Christopher Hansens i Rønne fordred efter sin sedel penge 9 mrk. 10 skl., udlagt 2 
stolperum hus i dend wæster ende paa den nørre ladelænge er sat for 4 Sld., til overs 6 mrk. 6 skl., 
:/: 
Hans Thideman i Rønne fordred efter sin sedel penge 6 mrk. 8 skl., udlagt af forde 2 stolperum Hus 
at havis 6 mrk. 6 skl., hos Enken 2 skl., :/: 
Jacob Pedersen i Olsker sogn for 3 Sld., udlagt dend Wæster ladelenge som er 6 stolperum gl. huus 
er sat for 3 Sld., :/: 
Peder Madsen i Olsker sogn fordred 1 Sld., udlagt it Egetræ omfeld til skoven med toppe 2 mrk., it 
onfelt elletræ 1 mrk., it spar træ wæsten ved gaarden 1 mrk., :/: 
Jacob Madsen i Allinge fordred 6 mrk., udlagt 2 stolperum forstue  
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Og 2 stolperum wæsten for, hvor af spended er med falden sat for 8 mrk., der af disse 6 mrk., :/: 
Peder Ibsen i Olsker sogn fordred 6 mrk., udlagt af skræderlyken at have 6 mrk., :/: 
Hartwig Willumsen i Allinge fordrer som Enken afgaf, og vedgik 3 mrk., udlagt af en hvid Meehr at 
have 3 mrk., Jens Jørgensen i Olsker sogn fordred 10 skl., udlagt af Steerhuused 10 skl., :/: 
Efter aftale imellem de vedkommende S: Jørgen Hansen i Sandwig Hans Børn Enke, og arfvinger, 
som gans søn Jørgen Hansen nu fordrede, og blef sted penge 3 nmrk., som er for overværelse paa 
en foreening imellem denne S: Mand og Jens Isaksen, angaaende nogen forde og er for de 3 mrk., 
udlagt at betalis af en hvid Meehr at have disse 3 mrk., :/: 
Jens Hansen i Olsker sogn fordred som vedgikes 4 mrk. 4 skl., som betalis af forde hvide Meehr 
disse 4 mrk. 4 skl., :/: 
Peder Aristsen i Olsker sogn fordred 4 mrk., udlagt af en hvid Meehr at have 4 mrk., :/: 
Jens Nielsen i Allinge fordred med 8 skl., paa Hans Smids weigne tilsammen 2 mrk., udlagt af forde 
hvide Meehr at have disse 2 mrk., :/: 
Lars Pedersen i Olsker sogn fordred for ligkisten, og videre arbiedsløn 5 mrk. 2 skl., udlagt hos 
Hans Svendsen af skoven at have 5 mrk. 2 skl., :/: 
Diderik Haagensen i Olsker sogn fordred penge 5 mrk., udlagt af en Hvid Meehr at have disse 5 
mrk.., :/: 
Henrik Dideriksen i Olsker sogn fordred 2 mrk. 10 skl., udlagt, af en hvid Meehr at have disse 2 
mrk. 10 skl., :/: 
Lars Hansen Smid paa muure i Clemmedsker sogn til ham beretted Enken at være skyldig 1 mrk., 
udlagt af en hvis Meehr at have 1 mrk., :/: 
Anders Larsen Smid kirkewærge i Olsker sogn fordred paa kirkens weigne for 1701 8 skl., udlagt af 
Steerhuused at have disse 8 skl., :/: 
Mortten Bohne i Hasle fordred efter sin sedel penge 2 mrk. 15 skl., udlagt af en Hvid Meehr 2 mrk. 
15 skl., :/: 
Efter Sogne Præsten Hr: Mag: Søfren Skadis fremsente regning, skulle dette  Sterfboe til ham, som 
hand fordrede, blifve skyldig for afgift af Jorden efter bereigning aarlig 7 mrk. 8 skl., og af 9 aar 
skal staa til rest penge 5 Sld. 1 mrk. 8 skl., Enken vilde her til hafve Seqvestrerlig udlæg indtil 
regnskab, og endelig afreigning imellem dem giort vorder som saaleedis henstaar, saa er her for 
udlagt af Skoven med Skovs bon, træer, og græs gang, ved Hans Svends udlæg at haves disse 5 Sld. 
1 mrk. 8 skl., :/: 
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ride fouged fordred efter sin forteignenelse, som mælte saaleedis 
Laurs Nielsen udi Teign er skyldig til hans Kongl: May: for 1698, 1699. 1700, og 1701.á aarlig 7 
Dagsværk 1 Rd. 2 mrk. 12 skl., er 5 Rd. 5 mrk., omkaastninger for de 3 første aar á 8 skler 1 mrk. 8 
skl., Summa 6 Rd. 8 skl., Rønne den 3 Marty Aa 1702. H: Skor. Saa er for de 9 Sld. 8 skl., der forre 
udlagt, en røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., af skræderlyken 7 mrk., it bord af ask i stuen 1 mrk. 4 skl., af 
stuen at have 10 mrk. 4 skl., :/: 
Imod denne Sahl: Mands Udfart, eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken bevilged af Sterfboets 
middel udlæg for penge 30 Sld., og som børnen en deel er saa ringe af alder, saa blef Enken til 
børnens opforstring bevilged udlæg for penge 10 Sld., for disse 40 Sld., er udlagt en lyke væsten 
forstue hused, som kaldis gaards lyken, som er 2 tønder 3 skep: land Biug Jord og reker indtil bek 
folded, og derpaa staa 3 asker, er taxered for 40 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 14 mrk., Skifteskrifveren for sin umage 5 Sld., Stempled papir til 
skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af skrederlyken at havis forskrefne gebuhr :/: 
Wurderings mændene hver 3 mrk., er 6 mrk., udlagt hos Hans Svendsens udlæg af skoven at havis 6 
mrk., :/ 
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For en gienpart af det skiftebref ganged efter Karen S: Niels Nielsens bevilged 6 mrk., udlagt af 
skræderlyken disse 6 mrk., :/: 
Olluf Larsen Wefver i Olsker sogn fordred 2 mrk., udlagt af en handqvern med Peder Ibsen disse 2 
mrk., :/: 
Herrits Fougden Eskild Nielsen tilkommer 1 mrk. 4 skl., udlagt af det sidst taxered stue lengdens 
hus sat for 1 mrk. 8 skl., der af disse 1 mrk. 4 skl., :/: 
Johan Dideriksen fordred 4 skl., udlagt af forde huse disse 4 skl., :/: 
Peder Ibsen for sin umage og reiser bevilged 4 mrk., udlagt en hand qvern med hus, og Jern seil for 
6 mrk., til overs 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 205 Sld. 2 skl.,  
Ligned bliver i behold, og til deeling penge 10 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Deraf moderen tilkommer den halfvepart som er 5 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem Samptlig forskrefne denne S: Mands børn, som er 2 sønner 
og 2 døttre, er deraf en broder laad penge 7 mrk. 1 2/3 skl., og en søster laad er 3 mrk. 8 skl. 10 d.,  
For Moderens og børnens anparter er udlagt udi de 3 stolperum stue huus som før ermælt sat for 12 
Sld., deraf Hr; Amtskrifver betalis som før ermælt de 10 mrk. 4 skl., Item af forstuen 2 mrk., og af 
Steerhused 2 mrk. 14 skl., hvor udi en hver for sin anpart, efter forskrefne udreigning er laad tagen, 
Ellers til slutning paastod Enken og de som hende, og denne S: Mand er beslegted, og vilde have 
sig forbeholden, at indløse, hvis jord, og skoufs part, samt huuse, som nu til Creditorerne er blefven 
udlagt, og som Enken lofved at vil beholde sine benefnte børn hos sig, og børnen er ringe deele arf 
er tilfalden, saa blefven her paa Sterfboet slutted, at saa lenge Enken haver børnen hos sig skal 
Enken være fri, for at gifve rente af børnens andeel, endnu paaraabbte skifteforwalteren, om der var 
noged meere at anføre, som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor til Enkens laug wærge svarende, 
at Enken formente, at naar børnen behøfver deris andeel arf, saa vil Enken betale dem deris part 
afforde huus, med reede penge, og videre hafde ike at angifve som dette Sterfboe vedkomme kunde, 
men forblef ved forhen de ris indførte meening, hvilked saa at være Passeret Testerer. 
H Schults.               H: Brubman. Jens Nielsen. Anders Laursen. 
Peder PIS Ibsen. Peder Madsen. Jacob J:P:S: Persen. 
Mortten M:D:S: Dideriksen. Lars L:Ø:S: Ødbersen. 
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Nr. 21. 
Side 56b. 1702. 16. Jan. 
Jørgen Joensen Klov, forhenværende. Løjtnant. 62. Sg. Klemensker. 
Else Claus Hartvigsdatter. Laugv: Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker. 
6 søn. 3 døt. 
 
Anno 1702. Den 16 January. Er efter Advarsel til de vedkommende Holden Registrering og 
Wurdering, og Paafølgende Sampt Schifte og Liqvidation, efter Erlig og Welate, nu Salige Mand 
Jørgen Joensen Kolw, fordum hans Kongl: May: bestalter Lieutnant ved det 3 
National Compagnie, som boede døde paa dend 62  Jord eyendoms gaard  beliggende udi 
Clemmedsker  sogn, paa Borringholm, imellem denne Sal: Mands efterlatte Hustru Else 
Claus Hartwigsdaatter, for hende paa tog sig efter hendis begiering, at laugwærge Sr Albert 
Hartwig boende paa Wellingsgaard i Nykier sogn, og denne S: Mands børn 6 sønner og 3 døttre, 
hvilke ved endelig Skifte, og deeling Amoteris, og de for en hver især wærger skal vorde anordned, 
som her efter videre formældis, møtte nu paa samptlig børnens weigne holdt forsteren Hans 
Christensen boende i Clemmedsker sogn, som udi det forige skifte holden efter denne S: Mands for 
ham afdøde hustru Walborig Mogensdaatter dens 14 November 1694. var ofverværende, og 
er de første børns nermeste slegt, Saa og møtte Jørgen Hermansen  boende paa Baggegaarden her i 
Clemmedsker sogn, som er denne efter lefvende Enkens hendis søstermand, 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  Hans 
Morttensen og Lars Hansen, som boer paa Biørnegaarde, begge i Clemmedsker sogn, Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En soed blised ugilled Hest sat for 6 Sld., en hvid Hest for 2 Sld. 2 mrk., en sort brun snopped Hest 
for 4 Sld., en lys brun gilling for 3 Sld., en brun Hoppe for 8 Sld., en brun stierned ung hoppe for 7 
Sld.,  
Qveg.   
En røe bleg hielmed Koe sat for 4 Sld., en hvid bleg hielmed Koe for 5 Sld., en sort braaged Koe for 
5 Sld,, en røe hielmed Koe for 5 Sld. 1 mrk., en røe braaged Koe for 5 Sld., en røe grimmed Qvige 
for 4 Sld, 2 mrk., en sort Tyr for 3 Sld., en røe røgged studkalf for 9 mrk., 2 andre røe røggede 
studekalfve á 2 Sld er 4 Sld., en blak braaged studkalf for 6 mrk., en sort hielmed Qvigekalf 2 Sld., 
en sort stierned Qvige kalf for 6 mrk.,  
Faar og Lam. 
6 gl. Faar á 3mrk 8 skl er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior lam, og en fior gl. Wehr, á 2 mrk er 6 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl er 5 mrk.,  
Svin. En graae belted galt 4 mrk., en hvid galt 4 mrk., en sort Soe 4 mrk., en graae belted ung Soe 3 
mrk., 2 graae beltede grise á 2 mrk er 4 mrk.,  
Kaabber.Ware. 
En Kaabber kedel paa 4er potter, en gl. Kaabber er vegtig til penge 2 mrk., en mæssing kedel som 
er lapped paa en span stoer sat for 2 mrk.,  
Mæssing.  2 mæssing støpte lysestager á 4 mrk er 2 Sld.,   
Thin. 3 nye Thin fadde mangut, er vegtig til penge 3 Sld., 8 nye Thin tallerken, og it sarsirken er 
vegtig til penge 3 Sld.,  
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Sæden i Ladersen. Biug i 4 stolperum i Søndre lade, hvor af de 2 stolperum er til bielkerne, og 2 
stolperum er under bielkerne er sat paa 12 tønder Biug tilsammen, deraf fragaar tiende som er 
resterende til kirken, 4 tønder Biug, som er til 1. may 1702, Item rester til Præste tiende for 1701, en 
tønde Biug, saa og til Herrits fougden, og deignen hver en skep Biug, blifver igien 6½ tønde Biug á 
6 mrk er 9 Sld. 3 mrk.,  
Haure i Væster lade, i 2 stiolperum under bielken er sat for 6 tønder á 2 mrk er 3 Sld.,  
Høet som nu findis her i boet kand ej taxeris formedelst Sterfboeds bæsters, og Qvegs fremføede, 
saa og til gaardens Conservation, og var forder, om noged saa videre der af kand blifve til overs.  
Boe Hawe i Stuen. 
It wraaeskab i stuen med en laasfast dør, og en dør foruden laas, og it drag rum udi er af Eeg sat for 
10 mrk., it steen bord med lugt foed, og dreied stolper sat for 10 Sld., it Eege bord med en laasfast 
bord skoffe under er sat for 10 mrk., en kiste benk norden til i stuen røe maalled med 2 rum udi 
hvor af it er laasfast sat for 3 Sld.,  
Benche Klæder i stuen. 
En røe ranned nye wefved benkedynne 8 alen lang med spoel skaded gult, og fortunder fore for 9 
mrk., en gl. dito benkedynne 8 alen lang, med gul ranned under foer er sat for 6 mrk., en gl. syed 
benkedynne med skin under 3 allen lang for 4 mrk., endnu en nye wefved benkedynne med helften 
spoelskaded, og helften nye wefved under foer,og er 8 allen lang for 9 mrk., en gl. vefved 
benkedynne 3 allen lang med ranned under foer er sat for 3 mrk., it grønt udlagt syed hiønde med 
skin under for 2 mrk., en bafstoel med lær paa 1 mrk., endnu en bagstoel med skin paa for 12 skl., 
en flamsk agedynne med sort lørt kalfskin under 4 mrk., endnu it flamsk hiønde som er røt, og nye 
wefved underfoer der paa for 3 mrk.,  
I Herberghuused.  
It askebord med en lugt foed, uden skuffe for 10 mrk., en røe og hvid malled Ørk med laas og 
hengsler er sat for 5 Sld.,  
Sengeklæder i Wæster seng. 
En blaae ranned olmerdugs hiem spinden overdynne for 5 Sld. 2 mrk., en blaae ranned bolster under 
dynne for 2 Sld., en blaae ranned bolster hofved dynne for 6 mrk., en gl. tysk olmerdugs pude med 
lin vor paa som er gl. for 1 Sld., en gl.bolster ranned pude med gl. lin vor for 3 mrk.,  
I Mellemste seng. En half sliden olmerdugs ofverdynne for 10 mrk., en hampr vors linnen 
underdynne for 10 mrk., en smaa blaae ranned hofved dynne for 5 mrk., en stoer ranned blaae 
hofdynne for 4 mrk.,  
I Øster seng. 
En blaa ranned olmerdugs hofveddynne for 6 mrk., en blaae ranned bolster hofdynne 2 mrk., 2 gl. 
Puder uden lin vor á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne 3 Sld., it gl. bruegarns lagen for 1 
Sld., it gl. smaa blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it nytt blaargarns lagen for 3 mrk.,  
I Drengehuused. 
En graae ranned ullen ofverdynne for 5 mrk., en gl. linnen  underdynne 1 mrk. 8 skl., en gl. linnen 
hofved dynne 1 mrk. 8 skl., en gl. seieldugs hofveddynne 1 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk.,  
I Pige sengen i Krobhuused. En linnen ofverdynne 6 mrk., en gl. linnen underdynne 1 mrk. 8 skl., 
en linnen hofdynne 12 skl., en ullen hofdynne 12 skl., it blaargarns lagen 2 mrk.,  
I Gaarden. En arbiedswogn med smaa stier for 2 Sld., en gl. wogn med 3 juhl uden stier for 3 mrk., 
en gl. opskod skoufsleede med jern vidier, og dret for 1 mrk. 8 skl., en gl. ploug med jern juhl bøsse 
og ringe for 7 mrk., it nytt aar med bihl 1 mrk. 4 skl., en gl. harre med træ tinner 6 skl., en adskildt 
arbieds wogn staaende i søndre lade er sat for 4 Sld.,  
I Steerhused. It øllkar paa en tønde stoer 3 mrk. 8 skl., it mindre øllkar for 1 mrk. 8 skl., 2 jern 
gryde kraage á 3 mrk er 6 mrk., it bradspær 12 skl.,  
I lille stuen. En salte halftønde for 6 Sld., 3 Ege siybøtte á 4 skl er 12 skl., en finne sybøtte 2 skl.,  
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I Krobhused. En øl tønde 1 mrk. 4 skl., en straabondstønde 8 skl.,it medskab med en laas 3 Sld., en 
salte tønde 1 mrk., 4 straabonds tønder á 8 skl er 2 mrk., en gl. tønde 4 skl., en kierne med stov og 
laag for 1 mrk., 2 fieringer at salte udi á 6 skl er 12 skl., en øll fiering 1 mrk. 4 skl., en salte half 
tønde 6 skl., 2 sybøtter á 2 skl er 4 skl., en gl. otting 2 skl., it halft sengested paa stuelofted for 1 
Sld., en gl. kiste uden laag 6 skl., 3 straaebonds tønder á 4 skl er 12 skl., en øll leiel 6 skl., 2 sieser 
med bom og ringe 2 mrk., en jerned hammel med jern nagle Cabelseeler, og hammel reeb, kabel 
tøm og halfseeler for 2 mrk., endnu en jerned hammel, og gl. cabelseeler, og hammel reeb for 1 
mrk., it tver sauf for 2 mrk., en egespan for 2 skl., it gl. sengklæde for 2 mrk., it gl. indvor til en 
benkedynne paa stue lofted 12 skl., en jern tyfve 6 skl., en lyng rifve 12 skl., en borddug som 
henger ofver borded som er dreiel for 7 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 200 Sld. 2 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne denne S: Mands gangklæder som af forde Wurderings 
mændenes blef taxered i følgende maader nemlig. En brun klædis kioel som er vendt under forred 
med brun rasker sat for 3 Sld., en graae nye fifskaftes kioel under forred med brunt ulled og linned 
for 5 Sld., it par gl. felbereed skin bopser med lærit under foer for 1 mrk., en graae fifskaftes west 
med brun ulledog linned under foer 3 Sld., it par felbereed skin bopser med blaar lerred under foer 
for 6 mrk., en Allumits skin trøye med Thin knapper udi for 1 mrk., hvis lerreid denne S: Mand har 
haft at klæde sig med. Haver Enken efter angifven de til børnen omgiort Summa andrager denne S: 
Mands Ifareklæder til penge 13 Sld.,  
Skifteforwalteren tilspurde Enken med sin laugwærge og tilstæde værende om de hafde meere 
løsøre til boeds beste at angive hvor til de svarede ej videre dem nu witterligt at være, end 
forskrefved staar, undtagen rugen som i fisked er saaet hvor om her efter skal formældes, og som 
herved Sterfboet adtskeellige vidtløftigheder med Gield og Prætensioner formennis at være, saa 
efter som Sterfboet er berettiged, dend 62, 54, og 55 jord Eiendoms gaarder i Clemmedsker sogn, af 
hvilken en deel skal være af denne S: Mand udpandted, saa paa det Sterfboet med alt hvis ved 
pandt, og her efter mældende Creditorers Prætensioner kand bekommis riktighed for, som ved 
endelig tillysning, og skifte vil forclaris, Saa blef nu ved denne Registering slutted, og til desto 
beder rigtighed at erlange ofver weiel, at af retten til videre skifteds fuld kommenhed opmældis 8te 
willige Dannemænd, som bemælte 3de gaarden kand fuldkommen taxerer og paa penge sætte, med 
videre deris opkræfvelse vil formælde og saa hvis pandt som Debitoren her fra Sterfboet af denne 
Salig Mand er haand faaet ved tillysningen her til Sterfboet at forclaris, om der af noged til 
Sterfboeds middel, og bæste kand være hvor for denne forretning indtil som fremdernis taxering 
indlefveris til skiftebetienterne, saa lenge beroer, og der efter op sættis, hvilked at som forskrefved 
staar, er tilganged og Passeret Testerer  Skiftestedet Anno Die Loco Ut Supra        H: Schults. 
 H: Brugman. Albert Hartwig. Lars L:H:S: Hansen.   
Hans Morttensen.   Ofverværende Hans Christensen. 
 
 
End widere befindis dette Sterfboe at være til bæste efter det skiftebref ganged efter Niels Eriksen 
paa 25 gaard i Aakier sogn hans Sal: Hustru den 9 juny Aa. 1701. som denne S: Mamd paa bemælte 
sin nu efterlefvende hustruis weigne efter hendis søster Giertrud Claus Hartwigsdaatter arfvede ved 
Contract penge 16 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl.,  
Rugen som i afvigte efter høst er saaed ved bemelte 62 gaard i Clemmedsker sogn som er 5 tønder, 
deraf sættis strøe ruggen for tønden 2 Sld. Er 10 Sld., nok taxered en flintebøsse for 2 Sld., 2 gl. 
Fyrpistoler med mæssing lapper mest for rusted der for sat for 2 mrk., en gl. ride sadel med sadel 
jord, og stie bøyle er sat for 6 mrk., it gl. ride bidsel med gl. dtenger, og sort læder er sat for 2 mrk., 
en brøger kedel som er gl. Anders Castensen i Clemmedsker sogn her fra boet har i pandt for 16 
Sld., nu weiet, og weier 5 lispund ansat for 20 Sld. 3 mrk. 8 skl., og efter som renten til dato er 
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betalt kommer da Sterfboet til beste som anførris af berørte brøgerkedel 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., blifver 
saa Sterfboeds løsøre middels Summa foruden denne S: Mands Ifareklæder som andrager 13 Sld., 
som før er mælt penge 236 Sld. 4 skl.,  
Saa blef Endnu samptlig arfvingerne af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere løsøre eller 
tilstaaende Gield til dette boes middel at angifve hvor til de svarede ej videre at være, end angifved 
er og forskrefved staar hvor ved dette Sterfboes registering paa løsøre godsed er slutted. Som 
skeede paa Sterfboet dend 31 January 1702.  
Dernest anføris dend forretning som de 8te mand, der forhen inden Nørre Herred ting er opmælte til 
at taxere, denne S: Mands, og Sterfboeds tilhørrende Eiendoms gaard er som er den 54,55, og forde 
62 gaarder i Clemmedsker sogn, hvilken forretning til os skifte betienterne er indlefvered, og er af 
følgende indhold, nemlig  
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Anno 1702 Dend 23 January hafver wi underskrefne 8te mænd nemlig forman Anders 
Castensen. Rasmus Eriksen.af Clemmedsker sogn.  
Lars Thorsen. Og Hans Svendsen af Rydsker sogn. Lars Jensen. Og Henning Køllere 
af Olsker sogn. Peder Andersen og Hans Jensen af Røe sogn.   
Mødte i dag paa den 54. og 55 afgangene linit: Jørgen Joensens Eiendoms gaard er udi Risbye i 
Clemmedsker sogn. efter vores opkræfvelses anleedning, og samme gaard huse, og biugning, med 
tilliggende grun, og eiendom taxsered, og paa penge sat, saaleedis som følger, dend 54. som Erik 
Andersen paaboer haver wi først taxered, stufvelenge som er 8te stolperum udi den væster ende 2 
stolperum som er Steerhuus, temmelig got hoved tømmer, og got tag samt flogetille ofver bemelte 2 
stolperum med en bagerofn, ingen dør i samme stolperum, sat begge stolperum meere for 4 Sld., 
Nest op til it stolperum som er en liden forstue med en heel dør som henger i Jern sat for 1 Sld. 2 
mrk., Stufven som er 2 stolperum med temmelig got tømmer, og tag, og flagetille, en stue dør, og 
en krobhus dør som henger i jern, en gl. teiel karkelofn, og 4 winduer 3 paa den søndre, og it paa 
dend nørre side sat for 6 Sld., endnu it stolperum som er krobhus, got tømmer, og tag it gl. delle 
tille, og it lided windue paa dend søndre side, mens ingen dør, saa fanttis udi samme stolperum en 
bielke indstueken under tilled samme stolperum sat for 2 Sld. 2 mrk., 2 stolperum ladehus udi dend 
øster ende paa bemelte stue lenge, med got hofved tømmer, og tag tvende døre, den eene henger i 
jern, og den anden dito, i træ, sat hver stolperum for 5 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., dend søndre lade lenge 
som er 12 stolperum de 9 stolperum fanttis hoved tømmerret temmelig got, saa og got tag, item 3 
døre udi jern, á stolperum sat for 1 Sld er 9 Sld., udi dend wester ende i samme lenge tre stolperum 
som er nytt hofved tømmer, got tag, og en dør paa den søndre side i bemelte stolperum i jern, og en 
dito paa den nørre side udi bemelte stolperum ved den wæster ende som og henger udi jern, a 
stolperum sat for 5 mrk er 3 Sld. 3 mrk.,  
Sædis jord til Rug, og Biug dend wæster wang 6 tønder land á tønde land 1 Sld., er 6 Sld., en wang 
østen gaarden 4 tønder land er 4 Sld., Haure jord øster barke 10 tønder land 10 Sld., myre ager v. 
gaarden 5 tønder land er 5 Sæld., Westen aaen 4 tønder land er 4 Sld., ved heste wolds høy 4 tønder 
land er 4 Sld., Enges bond som befanttes at være 14 les er 14 Sld., samme gaards tilliggende skouf, 
og skoufs reerer, dam, og damsted, sampt brødsfellighed i bereuígned bedrager til penge in Sllis. 
136 Sld. 1 mrk.,  Dend 55 gaards sættning er saaleedis som følger, stuelenge som er 13 stolperum i 
den væster ende it stolperum stalde got hofved tømmer, og got tag paa den søndre side, og gl. tag 
paa den nørre side en dør henger udi træ sat for 1 Sld. 2 mrk., nest op til 2 stolperum krubhuus med 
got hofved tømmer, og tag en dør i jern, med it lided windue, dend halfve deel af tilled er bræder, 
og den anden halfvedeel er af flager tvende sengesteder i samme Krobhus sat hver stolperum for 10 
mrk., er 5 Sld., Stufven 3 stolperum med 5 winduer etgl. Pannel, og en benk for bordenden, saa og 
it gl. dito norden til i stuen, en nye teigl karkelofven tvende gode døre udi jern, tilled ofver stufven, 
er billig ved magt sat hver stolperum for 4 Sld er 12 Sld., forstuen som er med flage tille over den 
halfve part, og dend anden halfvepart med flage, 2 nye half dørre i jern sat for 2 Sld., Stegersted 2 
Stolperum temmelig got hofved tømmer, og tag, med flagetille, en baggerofvn, og kølne sat for 4 
Sld., nok 2 Stolperum nest op til, gl. tømmer og tag, hver stolperum sat for 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., 
Endnu 2 stolperum nest ved som have væred it gl. herber huus, hofved tømmered ved magt med gl. 
tag foruden tille, en gl. dør foruden hengsell a stolperum sat for 5 mrk er 10 mrk., den øster lade 
lenge som er 7 stolperum ladehuus, gl. hofved tømmer, og tag. Item en gl. dør udi jern a Stolperum 
3 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 8 skl., Dend Søndre lade lenge, først udi dend øster ende 5 stolperum som er 
got hofved tømmer, og gl. lyng tag á stolperum sat for 5 mrk., er 6 Sld. 1 mrk., Paa samme 5 
stolperum findis en dør henger udi jern, nest optel 2 stolperum gl. tømmer som staar paa støtter, 
med temmelig got tag á stolperum 2½ mrk er 5 mrk., nok 2 stolperum med gaat tømmer og tag, en 
dør sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
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Sædes Jord til Rug, og Biug, som er 15 tønder land, Haufver jord 38 tønder land engrs bon 35 les, 
sat hver tønde land for 1 Sld., og hver les Enges for 1 Sld., Beløbber saa samme Jord og Enges 
sætning tilsammen til penge 88 Sld., 
Samme gaards tilliggende Skouf med Skouf reener, Dam , og Damsted brønd, frugt hafver, og ald 
des leilighed sat for penge 60 Sld.,  
Summa ald gaardens setning med herlighed i beregned beløber til penge 192 Sld. 1 
mrk. 8 skl.,  
Anno 1702 dend 24 january er vi aatte mænd igien mædt paa dend 62 self eeiergaard i bemelte 
Clemmedsker sogn, og dend taxered som følger, stuelengen som er 16 Stolperum deraf 2 stolperum 
i den wæster ende som er ladehuus, temmelig got tømmer, en deele gaul, og en dør hengen i jern, 
got tag paa den nørre side. Dend søndre side er lyng tag begge stolperum sat for 4 Sld, nest op til 3 
stolperum Herberghuus, got hoved tømmer, got tag paa begge sider, temmelig got tille udi samme 
huus findis, og nagelfast 3 gode sengesteder 4 winduer en dør for samme huus som hengen i jern 
med laas it pannel og en benk, nagelfast udi samme huus sat til sammen for penge 10 Sld., der op til 
2 stolperum kaldis lillstuegot hofved tømmer, got tag, tilled er gammelt, 4 winduer billig goede, en 
teil karkelofvn, it pannel og benk, en gl. dær henger i jern uden laas, sat hver stolperum for 10 mrk., 
er 5 Sld.,  Atter op til igien 2 stolperum forstue got hofved tømmer, got tag paa begge sider, tilled 
temmelig got af bræder 2 half dørrer henger i jern, paa samme forstue en meeldør henger og i jern , 
saa og it lided windue paa samme forstue, hver stolperum sat for 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., Stuen op 
til som er 3 stolperum med got hofved tømmer, got tag paa den søndre side, gammelt paa den nørre 
side 4 støker pannel i stuen, en god karkelofvn af potter leiel, en benk for bordenden, og for den 
søndre side 9 gode winduer sønden til i stuen, og 2 norden til i stuen 2 døre henger i jern, sat hver 
stolperum for 4 Sld. 2 mrk., er saa stuen i alt 13 Sld. 2 mrk., op til igien 2 stolperum krobhus med 
got hofved tømmer, og tag, gl. deehler tille i samme 2 stolperum en liden spise Cammer hvor udi er 
2 smaa winduer, en dør henger i jern, i samme krubhus, er og 2 winduer en uddør henge i Jern, hver 
stolperum sat for 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., Nest op til 2 stolperum Meelhuus som er den øster ende 
paa stue lengen got hofved tømmer, got tag paa begge sider, gl. tille, og en gl. deelegaul udi samme 
huus er en gl. trappe, og 2 winduer, en dør henger i jern med laas, hver stolperum sat for 9 mrk., er 
penge 4 Sld. 2 mrk., Nok findis norden op til samme stue lenge et tver Steerhuus 3 stolperum 
temmelig got hofved tømmer, taged half gl. med flage tille risgaul hvor udi er og bageofven kiølne 
og fyrsted, og en gl. dør henger i jern sat hver stolperum for 9 mrk., er 6 Sld. 3 mrk., Dend øster 
ladelenge 6 stolperum got hofved tømmer 3 dørre henger i jern, taged af lyng, hver stolperum sat 
for 6 mrk., er 9 Sld., Dend søndre lade lenge som er 17 stolperum, først 6 stolperum i dend øster 
ende nyt tømmer, nyt tag, som er hafre gull 2 stolperum, 2 stolperum loe, med en heel dør henger i 
jern, 2 stolperum fæ huus, hver stolperum 2 Sld., tilsammens 12 Sld., Nest optil it korn gulf 4 
stolperum, en loe 2 stolperum med en loe dør, og port sønden til, Porten henger i jern, fæ huus, 3 
stolperum med en dør henger i jern, Nest optil 2 stolperum Høe gulf i den væster ende, med en gl. 
deele gaul og en gl. dør henger i jern, hof tømmered er temmelig got, med tag sat hver stolperum for 
5 mrk., tilsammen obenskrefne 11 stolperum i alt penge 13 Sld. 3 mrk., Dend wester lenge som er 
11 stolperum i dend søndre ende, it portrom med gl. deelleport, henger i jern, Nest optil 3 stolperum 
korn gulf, og op til it stolperum som er Loe, og en dør paa samme stolperum henger i jern. Nest op 
til 3 stolperum hestestalle med 2 dørre, en heel væsten til henger i jern, og en half dør østen til 
henger og i jern, hofved tømmered billigt gogt, paa den væster side got tag, dend anden side er gl. 
lyng tag, hver stolperum af oben skrefne 8te er sat for 5 mrk er 10 Sld., Nest op til 2 stolperum 
drengehuus billig got tømmer, got tag paa begge sider, gl. tille ofver, og it gl. pannel, og en gl. dør 
henger i jern, sættis hver stolperum for 6 mrk er 3 Sld., Nok it stolperum i den nørre ende med en 
gaul ris gaul hofved tømmered billig got, temmelig got tag, paa begge sider, it gl. deele tille, og en 
gl. dør henger i jern, og op til en laage henger i jern sættis tilsammen for 1 Sld. 3 mrk.,  
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Summa er saa ald husens setning 102 Sld. 1 mrk.,  
Sædis jorden til Rug og Biug, oberne lyken 5 tønder land, høy lyken 2 tønder land nu forbedred ved 
ophaken 1 tønde land, er saa dette støke jord i alt 3 tønder land, østre lyken 6 tønder land væstre 
lyken 4½ tønde 1 skep. Mens nu befindis samme lyke at være forbedred ved opharkning saa den nu 
er 6 tønder land, neere udi Skofven en tønde 3 skep. Land er tilsammen til rug, og Biug 21 tønder 
land og 4 skep. Land Haure jord, gres myr agere 10 tønder land lilemyr ager 10 tønder land, lang 
ager 10 tønderager 9 tønder land udi engene it tønde land udi øber lyke 2 tønder haufre ager i 
Skofven 5 tønder land, Heeager, 3½ tønde land, udi engene ½ tønde land, alvej ½ tønde land, Nok 
er forbedret til haure jord af valle mark paa samme 62 gaards fortoug 5 tønder land er saa i alt haure 
46½ tønde land, Engen Wolle Eng 6 les Engis, gres myrre 14 les, kille Eng 5 les, galte buske 2 les, 
nok 2 halmede enge her af til gaarden aar lig 1 les, en halmede Eng westen neden hos lands 
dommers bondehaard, her til gaarden aarlig 1 les, kaars Engen 3 les, af Røe biere Eng ½ les, 
handklæded 1½ les, huus Engen 2 les steen Engen it les, sund Engen ½ les, en halmede Eng i 
Nykier sogn hos Mørkelun, der af her til gaarden ½ les, tilsammen 39 les Enges, er saa hver tønde 
land jord sat for 1 Sld., og it hvert les Enges iligemaader 1 Sld., er saa i alt 106 Sld. 2 mrk., 
Skoufven, og gaardens lejlighed, med frugte have, gaards træer, Brønd kaal have, og des herlighed, 
samt kløvegang, og den til reignede jord af Wallemark, som ike endnu har væred i brug sat 
tilsammen for 100 Sld., er saa denne forberørte 62 gaards sætning, med huus Ager, Eng, Skouf, og 
ald anden tilliggende herlighed, sadt tilsammen paa penge 308 Sld. 3 mrk.,  
Anders A:K:S: Castensen.  Rasmus R:E:S: Eriksen.  Hans Svendsen. 
Laurs Thorsen. Laurids L:J:S: Jensen.  Henning H:K: Køllere. 
Peder Andersen. Hans H:J:S: Jensen. 
Summa andragerforskrefne 3de Jord Eiendoms gaarder efter denne forhen indførte 
taxt og Sætning til penge 637 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Summa Summarum andrager saaleedis dette Sterfboeds fuld middel med løsøre og 
Jordegods, eftersom forhen findis indført til penge 873 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
 
Anno 1702 dend 31 January er efter lovlig giorde tillysning, ofver alt landed, og advarsel til de 
vedkommende, holden skifte, og liqvidation efter forhen dend 16 January, nest forleeden ofver 
løsøre godsed, forfattede Registering og wurdering, saa og efter de forhen indførte 8te opmelte 
Dannemænds paa Jordegodsed den 23 January, nest afvigt giorde taxering, efter afgangne Lieutnant 
Jørgen Joensen Klov som boede, og døde paa dend 62 Jord Eiendomsgaards gaard i 
Clemmedsker sogn, og det imellem denne S: Mands efterlefvende hustru, Else Clausdaatter, for 
hende møtte som for er rørt hendis laugwærge Sr: Albert Hartwig boende paa Wellingsgaard i 
Nykier sogn paa eene side, og paa anden side, samtlige denne S: Mands nu lefvende børn, som til 
sammen er 6 sønner, og 3 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn er under Constabel Joen Jørgensen nu boende i Sandwig fuldmyndig efter 
loven. 
Dend anden søn Mons Jørgensen nu i Kiøbenhavn, for ham paatog sig at wærge i hans 
fraværelse Holds Forsteren Hans Christensen. 
Dend 3 søn Bendt Jørgensen nu her i boet, og er sin egen wærge. 
Dend 4. søn er Herman Jørgensen 17 aar gl. for ham paatog sig at wærge Morten Bohne Stads 
Capitain boende i Hasle. 
Dend 5. søn Hans Jørgensen 14 aar gl. for ham er til wærge anordned broderen Bendt Jørgensen. 
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Dend 6 og yngste søn er Olluf Jørgensen paa 12 aar gl. for ham er til wærge anordnede Arist 
Ibsen boende paa Klint i Wæstermarie sogn. 
Dend eldste daatter er Walborig Jørgensdaatter 27 aar gl. for hende er til wærge anordnet Hans 
Ibsen i Meybye i Nykier sogn. 
Dend anden daatter er Karne Jørgensdaatter 20 aar gl. for hende wærger Fenrich Mortten 
Mogensen boende i Nykier sogn. 
Dend yngste denne S: Mands daatter som hand har aufled med denne nu efter lefvende hustru, er 
Marta Jørgensdaatter 4 aar gl. for hende er til wærge anordnet Moderens søstermand Jørgen 
Hermansen boende paa Baggegaard i Clemmedsker sogn. 
 
Hvor paa Rettens weigne var ofver værende forskrefne rettens betiente, tilligemed forde 2 
wurderings mænd Hans Morttensen, og Lars Hansen paa Biørnegaarden i bemelte Clemmedsker 
sogn. Hvor da videre ved dette Sterfboe blef angifven, og Passerede efterskrefne nemlig,  
 
Først  blef angiven, og Extra hævet efter skrefne Gield og Prætensioner, som er følgende. 
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged Hans Henrik Skor fordred efter sin reigning som rester, 
først af berørte 62 gaard i Clemmedsker sogn, Knehtepenge for Aa. 1700 og 1701 aarlig 1 mrk. 11 
skl., er i de 2 aar 3 mrk. 6 skl., Nok efter S: Jørgen Joensens Revera, af 22 April 1700, der paa 
rester 5 Sld. Er tilsammen 5 Sld. 3 mrk. 6 skl., :/: 
Sr: Hans Hiort velbemelte Hr: Ambtskrifvers fuldmægtig, fordred efter S: Jørgen Joensen til 
hammen gifne Assignation, Datered dend 3 Dec: 1701, med indhold at hand til Hans Hiort haver 
ofver draged, dend 47 gaard i ØsterMarie sogn Anders Wiedeman beboen som til bemælte denne S: 
Mand for sin Lientnant Gage efter Reglementet er alle naad: tillagt, og Hans Hiort for Aa. 1702. 
skulle have opborged. Imod den betalning, som S: Jørgen Joensen af Hans Hiort berørte 3 Dec: 
opbaarred haver, hau hos Hans Hiort fremsente regning paa bemælte 47 gaards afgift, som med 
egte penge, og den fulde Contribution, opdrager til penge, efter land Kiøbbereigned 17 Sld. 2 mrk. 
14 skl., og som denne S: Mand saa strax i aared ved døden afgik, fordrer nu Hans Hiort heraf boet 
sin fulde betalning, som anføris penge 17 Sld. 2 mrk. 14 skl., :/: 
Efter det skiftebref ganged efter denne S: Mands nest for ham afdøde Hustru S: Wallborig 
Monsdaatter Datered dend 14 November 1694. befindis denne S: Mands med forberørte sin S: 
hustru auflede 6 sønner og 2 døttre, arfvelig at tilkomme baade af løsøre, og Jordegods som bestaar 
af den 54.55. og 62. Jord Eiendoms gaarder beliggende i Clemmedsker sogn tilsammen 289 Sld. 2 
mrk. 5 skl., er til hver barn nemlig en broder 41 Sld. 1 mrk. 7 4/7 skl., og en søsterlaad er penge 20 
Sld. 2 mrk. 11 11/14 skl., som tilsammen andrager og rester 289 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Efter en obligation udgifved af denne S: Mand Jørgen Joensen Klouw til sin broder S: Olluf Klouw 
kiereste i Kiøbenhavn Madam Pernela S: Olluf Klouws, ved Stads Capit: Morten Bohn i Hasle paa 
hendis weigne giorde befordring, efter fuldmagt af hende dateret Christianshavn den 10 November 
1700. og af hammen til hende samme obligation ofversent, efter der om til bemælte Mortten Bohne, 
af hende med hendis laugwærge Peder Riegelsen underskrefne Qviterings indhold, at Mad: Pernela 
S: Olluf Klouws, anmelte Obligation bekommed haver, og en qviteringen datered den 6 December 
1701. Obligationen mælder om Capital 82 Rd., deraf angaar renten om St: Hansdag 1701. er til 
January Maaned udgang 1702. rente 14 mrk. 5 skl., er saa Capital og rente penge 126 Sld. 2 mrk. 5 
skl.,  Capit: Mortten Bohn i Hasle møtte her paa Sterfboet, og indlefvered sin Speciale Reigning 
med indhold, at Sterfboet er ham skyldig, efter afreigning, naar førster afkortted 100 Sld., penge, 
som S: Jørgen Joensen dend 26 juny til Mortten Bohne aar 1699, betalt haure, hvilke 100 Sld., 
Jørgen Hermansen boende paa Baggegaarden nu var her tilstede, og angaf at have til S: Jørgen 
Joensen lefvered, og betalt, og var S: Jørgen Joensens anpart arfve paa sin nu efter lefvende 
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hustruis Else Clausdaatters weigne til arf efter hendis Sal: forældre, af bemælte Baggegaarden, og 
tilliggende 2de Worneder og Eiendommer med videre som efter oprettede Documenter, og kiøbebref 
imellem S: Jørgen Joensen, og Jørgen Hermansen udviser, og forclarer, saa rester Sterfboet der for 
uden at betale til bemælte Mortten Bohne, hvor af S: Jørgen Joensen har belofved forsikring at 
gifve Mortten Bohn udi den forhen anrørte 62 gaard i Clemmedsker sogn for 130 Sld., er saa 
tilsammen som nu Sterfboet til Mortten Bohne med de ommælte 130 Sld., skyldig er penge 182 Sld. 
1 mrk. 1 skl., :/: 
Hans Rasmusen boende paa 55 Jord Eiendoms gaard i Clemmedsker sogn, fremlagde it pandtebref 
til ham af denne S: Mand Jørgen Joensen udgifven paa forberørte 55 gaard, datered dend 25 marty 
1697 og det fra Midfaste 1697. indtil 10 aar er forløben, og bekommed pandt penge der paa 120 
Sld., hvilked pandte bref nu blef læst og paaskrefven, og findis der paa opskrift, at der er læst inden 
Nørre Herrits ting dend 26 Marty 1697. med videre des indhold, og formælding :/: 
Erik Andersen som boer paa dend 54 gaard i Clemmedsker sogn fremlagde it pandtebref til ham af 
denne S: Mand Jørgen Joensen udgifved paa berørte 54 gaard udi 10 aar, bereigning fra midfaste 
1698, og saafrem deelis indtil de 10 aar er forløben, og er dette pantebref datered dend 3 juny 1698, 
hvor paa denne S: Mand har opbaarred pandtepenge 50 Sld., og er samme pandtebref læst inden 
Nørre Herrits ting den 3 juny berørte aar 1698. nu læst og paaskrefven. :/:  
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter afreigning imellem ham og Sterfboed vedkommende at reste 
penge 24 Sld. 2 mrk., der for uden tilkommer Willum Jacobsen it Egetræ som staar væster neer for 
denne 62 gaard i Clemmedsker sogn og østen for Høyen én sammen for sig self som forhen er 
afregned og afclarred imellem S: Jørgen Joensen, og Willum Jacobsen :/: 
Barbro S: Christopher Hansen i Rønne fordred efter denne S: Mands Jørgen Joensen egen haand af 
dato. 17 Marty 1697. 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Jens Kieldsen i Hasle fordred som vedgikes penge 1 Sld. 3 mrk. 7 skl., :/: 
Hans Køller i Clemmedsker sogn fordred for en tønde Rug meehl. Og en fyredeelle til samme 
bereigned for 4 Sld., :/: 
Sr. Albert Hartwig fordred efter regenskab, og afreigning penge 13 Sld., :/: 
Thor Detlofsen Smid i Rønne fordred arbiedsløn tilsammen penge 2 mrk. 4 skl.,  
Claus Ibsen i Clemmedsker sogn fordred som endnu rester, og er  anført i det forhen Citeret 
skiftebref ganged efter Jørgen Joensens S: Hustru, og har væred børne gods Capital og rente, hvor 
med Claus Ibsen nu nøtedis penge 10 Sld. 2 mrk., :/: 
Laurs Laursen i Rønne fordred efter sin sedel som Sterfboet er skyldig 4 Sld. 7 skl., :/: 
Jørgen Gødrik i Nylarsker sogn fordred efter S: Jørgen Joensens egen haand laante penge 6 Sld. 1 
mrk., Og der paa i haand lefvered til pandt 2de Sølfskeer, og for resten giort forsikring udi en 
brøger kedel, nu er de 2de Sølfskeer vejet, og vejer 6 – anreigned for 4 Sld. 2 mrk., og naar Jørgen 
Gødich beholder de 2de Sølfskeer tilkommer ham enda her af boet 7 mrk., :/: 
Hans Morttensen i Clemmedsker sogn fordred for 3 skep: Rug Meehl á 3 mrk er 9 mrk., :/: 
Kirkewærgen Peder Hansen i Clemmedsker sogn fordred klokeringens penge for denne Sahl: 
Mands liig, arfvingerrne vilde her for ej stæde udlæg Niels Albertsen i Rydsker sogn fordred for 
fiskeri som vedgikes penge 4 Sld., :/: 
Peder Nielsen i Gudhiem fordrer som vedgikis og er for fiskeri penge 5 mrk., :/: 
Olluf Hansen i Gudhiem fordrer som rester paa en half tønde sild 2 mrk., :/: 
Peder Bendtsen i Clemmedsker sogn fordrer som rester paa en afkiøbt Hoppe 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Jensen i Clemmedsker sogn fordred som vedgikis penge 10 mrk., :/: 
Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogn lod fordre som vedgikis penge 2 Sld., :/: 
Lars Larsen nu i Wæstermarie sogn fordred tienesteløn penge 9 mrk., :/: 
Mons Madsen i Olsker sogn fordrer som vedgikes penge 5 mrk., :/: 
Gierdt Farfver boende i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikis 2Sld. 1 mrk. 5 skl., :/: 
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Mads Pedersen Høy boende i Rønne fordred efter sin sedel 7½ mrk.,  her imod beretted Enken, og 
arfvingerne, at Mads Høy hafde en Hest her fra boet i Høst i brug, en maaned, og Accorderet for 
hver dag 4 skl., og formeente Enken, og arfvingerne at ded regneskab der inod var betalt. :/: 
Jørgen Hermansen paa Baggegaarden fordred for adtskillige var som opdrager til penge 2 Sld. 6 
skl., Videre fremlagde bemælte Jørgen Hermansen it Kiøb, og skiødebrefved gifved af denne S: 
Mand Jørgen Joensen, Eskild Hartwig, og Albert Hartwig datered den 4 April Aa. 1698, med 
indhold, at de til Jørgen Hermansen haver solt skiøt, og afhendt, ald den laad, og part som dem paa 
husrtu, og deris mynlingers weigne var berettiged udi Baggegaarden, og de 2de der til hørrende 
Worneder, og eiendomme, og der for af Jørgen Hermansen opbaared fuld betalning efter der om 
berørte skiødebref videre indhold, og formælding, som nu blef læst, og paaskrefven, og Jørgen 
Hermansen igien lefvered. :/: 
Petter Harding i Rønne fordred 2 mrk. 4 skl., her paa angaf arfvingerne at en tønde Biug som i 
Regenskab af Petter Harding opskrifves for 2 Sld., bekommed A: 1698. kaasted ded aar 3 Sld., saa 
at arfvingerne formeenes at skulle hafve noged til gode hos Petter Harding efter hans egen opskrifts 
anleedning, som de dog vilde saaleedis at skal gaae lige op.:/: 
Berrel Clausen i Sandwig fordred for en skep: Erter penge 3 mrk., :/: 
Enken og arfvingerne beretted at være skyldig til Peder Jensen i Clemmedsker sogn for Koe leie 
penge 3 Sld., :/: 
Item rester Koe leie til Laurs Hansen i Nyker sogn penge 2 Sld., :/: 
Lars Espersen i Rønne lod fordre for faune stangen til begrafvelsen penge 2 mrk. 8 skl., :/: 
Enken og arfvingerne angaf at Sterfboet er skyldig til Sønnen Mogens Jørgensen i Kiøbenhavn for 
1½ tønde groft salt, á 6 Sld er 9 Sld., :/: 
Hans Hansen Smed i Hasle fordred 2 mrk., :/: 
Anders Castensen i Clemmedsker sogn fordred for en Skep: Biug malt 3 mrk. 8 skl., Enken og 
Børnen angaf at S: Jørgen Joensen hafver opbaared hvis leje af Thoer Detlofsen i Rønne, som hand 
var skyldig af Lars Joensens Gaard i bemelte Rønne penge 5 Sld.,  
Sønnen Bendt Jørgensen fordred for forstrekning som ved gikes penge 6 Sld. 1 mrk. 8 skl., :/: 
Gammel Andersen for at grave til denne S: Mands lig fordred 2 mrk., :/: 
Hans Rasmusen i Clemmedsker sogn fordred for 6 tønder Haure hvorfor Hans Rasmusen af denne 
S: Mand til pandt var lefvered en Sølfskee, som hand siden til denne S: Mand igien lefvered, og der 
for nu fordred 3 Sld., :/: 
Sogne Deignen Peder Wejer fordrer efter foreening for sin umage ved denne S: Mands lig 
begengelse it Faar, og 1. Sld., ansat paa penge 7 mrk. 8 skl., :/: 
Nok anføris daatteren Walborig Jørgensdaatter anpart af sin S: Moders Ifareklæder som efter 
forberørte Skiftebref ganged efter hendis S: Moder opdrager 7 Sld., :/: 
Den anden daatter Karne Jørgensdaatter vedstoed nu self at have bekommed sin anpart af sin S: 
Moders Ifareklæder. :/: 
Sønnen Joen Jørgensens arfvepart efter forde skiftebref forhen fuld anført, og hvis Joen Jørgensen 
af sin S: Fader, eller faderen af ham bekommed haver er ved Liqvidation lige imod hinanden 
opgaard, og bereigned. 
 Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til Penge 921 Sld. 12 skl.,  
Liqvideret blifver saa den anførte Gield Høyere end Sterfboeds middel 47 Sld. 3 mrk.,  
Der foruden haver Sterfboed laded bekaaste en faufne som i St. Clemmeds Kirke er ophengt, hvor 
paa Sterfboet endnu er skyldig bekostning 6 Sld., foruden dette skulle af Sterfboeds middel betalis 
de forhen af Nørre Herreds tings ret opmælte 8te mænd for deris umage med Gaarderens sætning, 
item skrifver penge for taxteris beskrifvelse, og stempled papir der til, saa vel som og skifte 
forwalteren og skifte skrifveren for deris umage med dette skifte, saa og der til behørig papir, og de 
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mænd som dette Sterfboes løsøre middel haver taxered for deris umage, hvor til ingen middel at 
betale resten af dette Sterfboes Gield, og forskrefne gebuhr med, nu i Sterfboet findis? 
Enkens laugwærge Sr: Albert Hartwig end og formeente, at saa som befindis af de forde 8te mænds 
forretning, nemlig Anders Castensen og hans medfølgere, som hafver sat og taxered dette Sterfboes 
vedkommende 3de  Gaarder, at bemelte Gaarder, og Sterfboeds registerede, og wurderede løsøre, ike 
nær kand opnaa til denne S: Mands efterlatte Gield, og der foruden befindis af ded her paa skifte 
stæded af Jørgen Hermansen frem lagte kiøbe bref og Qviteringer, at S: Jørgen Joensen haver imod 
loven solt, og afhendt sin efterlatte hustruis Jordegods, som beløber Capital og rente 148 Sld., for 
hvilked Jordegods hun ingen andeel efter den taxt som bemelte 8te mænd paa forde Gaarder giort 
haver, efter loven igien kand bekomme udi denne S: Mands Jordegods, des aarsage Albert Hartwig 
paa Enkens Weigne formeener ingen endelighed paa skifted nu skee kand, Saa som hand paa 
Enkens weigne de forde 8te mænds forretning og vedkommende til landstinged derved for aarsages 
at indstefne, hvor ved hand formeener at faa de omrørte 3de gaarder paa Aution, saa Creditorerne for 
deris retmæssige Prætensioner kand skee fyldelst, og Enken for sine Jorde penge wederlaug, Efter 
saadan forskrefne om stendigheder og giorende Prætensioner, understaar formælte skiftebetienter os 
ej meere med denne forretning at fort fare, og til ende bringe, førind der paa inden lands tings retten 
før erre kiendt, hvorleedis med forskrefne videre skal forholdis vi ydmygeste Remitterer, og efter 
nermere efter retning skifted nu opsætter, hvilked at som forskrefved staar er tilganged, og Passeret, 
des til vidnisbiurd under samptlige vore hender, og seigneter, Skiftestæden efter S: Lieutnant 
Jørgen Joensen paa 62 gaard i Clemmedsker sogn den 31 January Aa. 1702,  
H: Shults.  H: Brugman. Albert Hartwig. Jørgen Bohn Hermansen. 
 Hans Morttensen.  Lars L:H:S: Hansen.  
 
At Saaleedis befindis med forskrefne løsøre Gods, saa og med forde 3de gaarders taxering, saa vel 
som og med dend indførte Gield som rigtig befindis, og dermed ere benøyede, men hvad 
Prætension angaar, som Albert Hartwig her forhen har laded indføre, at laded dette skifte forretning, 
og de St: Mænds taxt indstefne til landsting for at faa Jordegodsed Autionerit, formeene vi ej at 
være lovmæssig, og ej heller os dermed vil befatte, mens formeene at Albert Hartwig bør at giøre 
det paa sin egen bekostning, og ansvar, Joen Jørgensen,  Hans Christensen.  
Bendt Jørgensen. Mortten Mogensen,  Arist Ibsen.   Hans Ibsen.   
 
Anno 1702 den 7 Marty efter at forhen den 22 February nest afvigt, af Welb: Lands 
dommer Ancher Müller, paa denne forskrefne udstæde forretning opretted efter berørte S: Mand 
afgangne Lieutnant Jørgen Joensen Klov som boede, og døde paa den 62 Jord Eiendoms gaard 
i Clemmedsker sogn inden Borringholms Landsting dom afsagdes, at denne S: Mands 3de Jord 
Eiendoms Gaarder som er de 54, 55 og 62de Gaarder i Clemmedsker sogn formedelst dette 
Sterfboes Gields fordringer, og Prætensioner ike efter den taxt som paa løsøre Godsed, saa og den 
taxt, som paa Jordegodsed bemælte 3de Gaarder er sat kunde blifve betalt, at Jordegodsed der for til 
den mest biudende skulle sælgis dog arfvingerne mente at være, entten de fordrende Prætensioner 
self at besvare, eller ved foreening i mindelighed Gaarderne self i høyere Pris at opsætte til Gieldens 
betaling saaleedis at Creditorerne ike der ved lider skade, efter der om Welb: Hr: Lands Dommers 
doms med sin akt, og meening videre indhold, og formelding, som er lydende som her efterfølger, 
Ancher Müller til Wallands Gaard 20 May til Danmark, og Norge etc, Lands Dommer paa 
Borringholm, Giør witterligt, at aar 1702. Onsdagen den 22 February inden Borringholms Lands 
tingsret fremkom Seig: Albert Hartwig paa Wellingsgaard udi nyekier sogn, som udi Retten lod 
oplæse, en min udstæde landstings stefning, datered Svaniche dend 8 February var i A: 1702, som 
med dens paaskrift ord til anded saaleedis mælde, Ancher Müller Kongl: May betroede 
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Landsdommer er Borringholm, Giør witterligt at for mig haver anfraged Albert Hartwig paa 
Wellingsgaard i Nykier sogn, laugwærge for Else S: Jørgen Joens i Clemmedsker sogn, hvorleedis 
hand høylig skal være foraarsaged paa ermælte Enkes weigne for mig til Landstinged at lade 
indstefne en 8te mænds forretning, som i Anders Castensen boendis i Clemmedsker sogn og 
edersmed følger, efter den eder tilskikede opkrævelsis formælding hafver giort paa trende, afgangne 
S: Jørgen Joensens og hans arfvingers tilhørrende den 54, 55, og 62 Jord Eiendoms gaarder i 
Clemmedsker sogn hvilken forretning i og eders med følger skal have giort uden Albret Hartwig 
paa Enkens weigne og andre vedkommende af arfvingerne, og wærgerne deris hos værelse Sr: 
Albert Hartwig samme dag /: Da i haver  begived eder til bemælte gaarder, og demmen taxered :/ 
haver efter høyedle, og welbaarne Hr: Oberstens, ordre, væred udi hans K: M: Forretninger, og ike 
faaet en gang at vide at i den dag vare befalede at begive eder til de forom rørte Gaarder, og 
demmen taxere, og paa penge sætte, og er Albret Hartwigs meening, at i ike hafde burdt at 
fuldbyrded eders forretning, naar ike de vedkommende som det angik vare samtligen tilstæde, og 
saa at alting gik riktig, og ret til efter loven, og som Albert Hartwig nu af eders forretning 
formenner at i haver sat, og taxered bemelte Gaarder for penge 636 Sld., og der efter hans beretning 
skal være en stoer Gield, og witløftighed efter Jørgen Joensen, saa at ike baade løsøre, og bemelte 
Gaarder, om de ved taxt skulle forblifve som i haver sat dennem fore, nær kand opnaa til den S: 
Mands Gield, langt mindre Enken at kand faa nogen erstadning for hvis der er bekaasted paa den 
Sal: Mands Udfart, der foruden skal Jørgen Joensen imod loven have solt bemælte sin hustruis 
arfvepart udi Baggegaard og tilliggende tvende fri Worneder som skal have bedrager sig Capital og 
Rente hand hafver optaged 148 Sld., fra imod den bedrøfvede fattig Enke i saamaader heller ingen 
vederlaug af hans Jordegods  igien efter lovens tilhold skal kunde bekomme, og som Albert 
Hartwigs tanke er at efte benefnte Gaarder, om de til den nest biudende maatte ofverladis, skulle 
komme, eller opløbe saa høyt udi penge at baade Creditorerne skulle kunde skeefylselst for deris 
retmæssige fordringer, saa at Enken, og hendis med arfvingerne for Creditorernis videre 
Prætensioner skulle i sin tiid uden videre ansvar, og den arme bedrøvede Enke forberørte sine 
Jordepenge, Saa vel som for den salig Mands Udfart, og saa kunde nogen underlaug, dis aarsage 
Albret Hartwig vil formeene at faa af mig under kiendt bemælte aatte Mands forretning, og Taxt, og 
vil af mig have paa kiendt, om ike forde trende  gaarder bør selgis til den mest biudende, Enken af 
Creditorerne, arfvingerne, eller nogen anden som der forre mest vil gifve, med mindre arfvingerne 
imellem demmen self herom kand foreenis, saa at Creditorerne, og den fattige Enken kand være 
uden skade, med videre Albert Hartwig paa ermælte Enkis weigne skriftlig. Eller mundtlig udi 
Landstings retten agter at Demenstrere, og i den henseende, og forbemælte aarsager skyld, haver 
hand ogsaapaa Enkens weigne /: da skifted var beslutted at skulle holdis, og til endelighed bringes 
Salig Jørgen Joensen giort Prætensioner for skifteforwalteren, og formeent at samme skifte ike 
burde sluttis, eller til endelighed bringis, førend endelig dom, om oven bemelte poster, af mig skeed 
er, hvor da skifte betienterne imod saadan Albert Hartwig forneenende tet, og laugmæssige giorde 
Prætensioner, ike har understaaet dem at giort udlæg, eller regned Proqvota imellem Creditorne, og 
der fore opsat skifted til videre udi samme posternis paa kiwndelse, Thi paa min allernaadigste 
arfvekonge, og herris wegne biudes, og be fales eder Anders Castensen Forman for de 8te Mænd. 
Som forde trende gaarder haver taxered, at i og eders medfølger, herom møder for mig udi rette, 
inden Borringholms landsting, som neste guds hielp er berammed at skal holdis udi Aakirkebye 
Onsdagen den 22 February med Eder tagende eders opkræfvelse, hvor efter i samme gaarder taxeret 
haver, da til samme eders forretning at svare, saa og at giøre forclaring, om ike bemælte gaarder, 
med des tilliggende herlighed, høyere udi penge kan opgaae, end som i dennem haver taxered fore, 
saa stefnis og eder Joen Jørgensen, og Bendt Jørgensen paa Eders egene wegne, item K: M: 
Holdforster S: Hans Christensen, Fenrich Morten Mogensen, Arist Ibsen,af 
Wæstermarie sogn. Hans Ibsen af Nyker sogn. og Capit: Morten Bohn i Hasle som 
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ere tilsat at være formynder for  Sahl: Jørgen Joensens børn, alle tilsamme tiid og sted at møde 
paa eders myndlingers weigne, og uden nogen opholdes opgive eders Prætensioner tilkiende om i 
siunis at haver noget imod ermælte Albert Hartwig paastand at foregive, eller Prætendere end og saa 
stefnis eder Seigs Jørgen Hermansen paa Baggegaard i Clemmedsker sogn, samme tiid at møde i 
rette med eders kiøbebref, og Qviteringer i kand have af Jørgen Joensen udgifven hvor af kand 
seeis om hand sin hustruis Jordegods, efter Albret Hartwigs beretning haver solt, og afhendt, og 
hvor mange penge hand af eder der for haver bekommed, efter hvilken beskaffenhed, og for mig 
giorde Prætensioner, og i rette lagde   Documenter strax skal skee Dom, paa det skifte ike ved 
nogens unødvendige udflugter, eller fortvending er lenger skal opholdis, der efter en hver skal veder 
faris hvis ret er Datum Svaniche den 8 Fefruary A: 1702.  
Denne Welædle og Welb: Hr: Lands Stefning, er louligen forkynded for mig underskrefne Hans 
Ibsen, denne Sterfningen er loulig for mig forkyndt Jørgen Bohn Hermansen, denne Welædle og 
Welb: Hr: Lands dommer Stefning haver vi underskrefne for de vedkommende louligen forkyndt 
Povel Rasmusen, Jens Pedersen, denne Welædle og Welb: Hr: Lands Dommers Stefning er louligen 
forkyndt for mig underskrefne Morten Mogensen, læst inden Borringholms Landsting,  
Onsdagen den 22 February 1702. formanden Anders Castensen var efter indstefning her for retten 
tilstæde, og vedstoed paa egne, og hans med følgeris wegne at have taxered S: Lieutnant Jørgen 
Joensens efterlatte trende Jordeiendoms gaarder den 54. 55 og 62 i Jordebogs taled i Clemmedsker 
sogn, paa ded høyeste, som hand siuntis de kunde væred værde, nemlig alle 3 for penge 637 Sld. 8 
skl., Og ellers udi retten lefverede deris opkræfvelse udstæd af Nørre Herritsting den 20 January 
1702. som blef læst og paaskrefven, ogliuder som følger Eskild Nielsen Kongl: May: Byefouged udi 
Hastle, og Herreds fouged udi Nørre Herred, giør witterligt at aar efter Guds Biu Aa. 1702 dend 20 
January, er hammen tilsendt udi retten er skiftlig Missive fra skifteforwalterene udi afgangne 
Lieutnant Jørgen Joensens boe nemlig Skatten Skuld, og Henrik Brugman, Sampt og fra Enkens 
Laugwærge S: Albert Hartwig, Joen Jørgensen, og Bendt Jørgensen, hvor udi de samptlig er 
begierende at demmen 8te Uvillige Dannemænd maatte  opmældis som kunde taxere den 54, 55. og 
62, Eiendoms gaarder i Clemmedsker sogn, og at bemælte mænd det svareste mueligt er, deris taxt 
til skiftebetienterne levere, Saa paa Kongl. Ma: og Rettens weigne opmældis efterskrefne 
Dannemænd nemlig, Formand Anders Castensen, og Rasmus Eriksen af Clemmedsker sogn, Hans 
Svendsen i Dyngegaarden, og Laurids Thorsen af Rydsker sogn, Lars Jensen, og Henning Køller af 
Olsker sogn. Peder Andersen og Hans Jensen af Røe sogn, som haver at møde paa den 54, 55, og 
62, gaarder i Bemelte Clemmedsker sogn.  
Den 23 January først kommende kloken 10 slet, og da benefnte gaarder med dessen tilliggelse 
taxere, og paa penge sætte, og det forderligste kand, deris taxt, og forretning til skifte betienterne 
over afgangne Lieutnant Jørgen Joensens boe, Hans Enke, og arfvinger, og naar skifted saa er 
kommen i rigtighed, da forde mænd at tage forretning for demmen igien med videre, og kiende paa 
hven af forde Jørgen Joensens arfvinger sæded udi hver gaard især kand være efter loven 
berettiged, og pandt haverne af de berørte 54. og 55. gaarder kand tilkomme at udløse tillige, og at 
udløse hvis Creditorer udi gaarderne bliver anvist at have, hvilked de alt hafver at forrette saaleedis 
som lovligt kand være, og de vil til svare, og forelæggis Hans Rasmusen, og Erik Andersen, som 
haver dend 54, og 55 gaard udi pandt at blive tilstæde ermelte dag og tid, og imidlertiid de aatte 
mænd giør deris taxt, og forretning fyldelst dets til vidnisbiurd under mit segneter Actum Anno Die 
Et Loco Ut Supra.  
Hvorimod og til denne sag at svare for retten Comparerede Salig Jørgen Joensen 2de sønner navnlig 
Joen, og Bendt Jørgensen er tilligemed tvende af de umyndige børns wærger, som var K:M: Hold 
forster S: Hans Christensen og Fenrich Mortten  Mogensen, hvilke udi retten indgaav deris med 
egen hender underskrefne indlæg i denne form. Welædle, og welb: Hr: Lands Dommer Ancher 
Müller, efter som S: Albert Hartwig til Wellingsgaard, haver Stent os underskrefne S: Jørgen 
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Joensen i Clemmedsker sogn hans efterlatte børn, og formyndere til landsting anl: dend S: Mands 
Sterfboes afhandling, da er voris paa stand imod hans tagne landstings stefning i følgende maader 
for det første at Albert Hartwig foregifver at hand ike haver væred vidende om dend dag som de 8te 
mænd vare udmælt til at tazere S: Jørgen Joensens efterlatte trende gaarder, da mælder hand det 
imod sig self Thi hand skal ej kunde negte at hammen for blef tilskiked bud, dagen tilfore med Sal: 
Jørgen Joensen søn Bendt Jørgensen, at de 8te mænd vil derrefter deris opkræfvelse møde, at giøre 
deris tag og forretning om mandagen, wilde eller kunde Albert Hartwig ike møde den dag, saa 
kunde hand mødt dagen efter, thi de 8te mænd taxered paa i 2 dage, og hvad heller Albert Hartwig 
møtte eller ike maatte dog i de 8te mænd giøre deris taxt, og forretning saaleedis som de agtede paa 
sine steder at ville ansvare for det 2det foregik Albert Hartwig i sintagne landstings stefning at S: 
Jørgen Joensen imod loven skal have slot sin Hustruis Else Clausdaatters Jordegods som hun hafde 
bestaaende udi  
Baggegaard, og tilliggende tvende fri Worned er beløbende til 148 Sld., der til svaris at Albert 
Hartwig maatte i det fold vist bedre, da hand skref skiøded, eller Qviteringen imellem begge svoger 
Jørgen Joensen og Jørgen Hermansen Bohn paa Baggegaard, er der noged derved forseet, da 
formeene vi at forseelsen er hos Albert Hartwig som haver skreved Sagerne imellem, ellers 
formeenis det joe være lovmæssigt at en mand maa oppebæge sin hustruis Jordepenge, hvor hun ike 
self er Jorddrot, til med saa haver Jørgen Joensen ike oppebaared sin hustruis Else Clausdaatters 
Jordepenge af nogen fremmed, men af sin hustruis Søstermand Jørgen Hermansen Bohn der fore 
formeenis at denne Albert Hartwigs paastand ej kand giøre nogen hinder, og dette uagted, saa haver 
dog denne nu S: Jørgen Joensens efter lefverske været med at bortpante tvende gaarde som Jørgen 
Joensen var tilfalden med sin første Qvinde nu Salig Walborig  Jørgen Joensens for 170 Sld., saa 
det opgaar til 223 meere at hun har væred med at komme Sterfboet i høyere Gield, end hendis 
Jordepenge kand tilsige, til med er Else Sal: Jørgen Joens Jordepenge fortæred i fællig, saa vel som 
de 170 Sld., som de tvende gaarde ere hen pandtede fore i hendis tiid, saa vi meene at denne Albert 
Hartwigs paastand ike kand tiene hammen eller Enken til nogen hielp, for det 3die at Albert Hartwig 
paastaar, at de 8te mænd ike skulle have taxeret de 3de gaarde som Salig Jørgen Joensen haver 
efterlat sig høyt nok, saa at Sal: Jørgen Joensens Gield, derover ej skal kunde betalis, og der forre 
vil at bemelte trende gaarder skulle opbiudis til den mest biudende, paa det den S: Mands Gield 
kunde i saa maader blive betalt, og Enken i saa maader at kunde komme til sinne Jordepenge igien, 
og faa vederlaug for sin Sal: Mands Udfartis bekostning, da er voris meening der imod at saadant 
ike kand have nogen gienge, Thi det kand ike være lovmæssigt at bemælte 3de gaarder skulle 
opbiudis til nogen fremmed, Thi det var ej Sal Jørgen Joensens eged tilhørrende Jordegods, mens 
hans Qvinde Walborig  Jørgen Joensens hafde arved alle tre gaarder, efter sine forældre, og vi 
kunde ingenlunde tilstæde at bemælte trende gaarder skulle opbydis til nogen fremmed, Thi Rykted 
gaar nok som i landed, at nogle ere flittig spørgende efter gaard thi landed, om nogen kunde giøris 
fall, men at de skulle saa leedis komme til gaarde kunde vi ike tilstæde, langt mindre nogen sinde 
give voris minde der til, men paa det at Jordegodsed, nemlig de trende Sal: Walborig Jørgen 
Joensen gaarder ej skal komme i fremmede folkis vold, og wærge, erbiude vi os at ville svare Salig 
Jørgen Joensens Gield, saa vi som ike løsøred, og det taxerede  Jordegods kand tilstræke, saa at den 
Salig Mands Creditorer skal i allemaader blive tilfreds stilled, 
 Thi forlade vi od, og til Welb: Hr: Lands Dommer at Albert Hartwig ike by faldis i denne sin 
paastand, at gaarderne skulle gaae i bud til fremmede folk, Thi da giugede til paa saa maade til 
fremmede, og fra de rette arfve baarne, og slegten, og paa det at S: Jørgen Joensens Gield, saavit 
som ret og rigtig befindis, kand blive svared, og betalt, tilbiude vi underskrefne, som ere voris egne 
wærger, saa og os underskrefne paa voris myndlingers weigne, at ville tilstæde, at de 8te mænd 
maate blive befaled, at anreigne arfvingerne Jordegodsed saa høyt, at voris Sal: Faders Gield, som  
allerede er angived rigtig kunde vorde betalt, hvad dend Salig Mand Jørgen Joensens udfarttis 

bornholmerting.dk 117



 11

bekostning er angaaende, som Albret Hartwig paastaar, at vil have erstatning fore, da forclarer joe 
lowen tydelig, og clarlig, at naar Sterfboet ej kand tilstreke, til dend afdødis Gield da mindre ike 
dend efterlefvende noged til vederlaug imod den afdødis udfartis bekaastning, for det 4de. Saa finder 
vel Hr: Lands Dommer, af den befattede registering, saa vel som af de 8te mænds taxering, 
hvorleedis Sterfboeds tilstand sig hafde saa vi meener at Albret Hartwig ike hafde haft nødigt at 
anfange denne Procehs, Thi ingen af os vilde at Albret Hartwig skille begynde denne unøttige 
Prosehs, og vi ike heller hafver gived vort minde, eller samtyke dertil, der fore meener vi at Albret 
Hartwig bør have denne bekaastning til hiemgield. Idet øfrige saa ere vi tieniste begierende at 
Welb: Hr: Lands Dommer vilde behage /: om mueligt kand være :/ at dømme for før forbedre paa 
sagen, paa det at akifted kunde komme til endelighed, og forwenter saa Welb: Hr: Lands Dommers 
retmæssige Dom. Clemmedsker sogn den 22 February Aa. 1702. Joen Jørgensen, Bendt Jørgensen, 
Hans Christensen, Morten Mogensen, 
Albret Hartwig lod Protocolere at hand Refererer sig til sin tagne Lands Tings stefning, og 
formeente at rette di Benefnte 3de gaarder ikun ere taxerede for penge 637 Sld. 8 skl.,  
Og den S: Mands efterlatte Gield, foruden den Salig Mands Udfartis bekaastning, og andre 
nødvendige bekaastninger opløber til penge 921 Sld., saa baade løsøre, og Jordegods ike kand  
opnaae til Gielden, naar udfart, og omkostning med i Reignis paa100 Sld., nær, Thi formeente 
Albret Hartwig at faa Welb: Hr: Lands Dommers Kiendelse at benefnte trende gaarder til den mest 
biudende, entten af Enken eller arfvingerne, maa selgis, og der paa var dom begierende, med fleere 
ord, og tale parterne imellem holt og der hos samptlige vare dom begierende, da efter tiltale gien 
svare, og denne sags forberørte beskaffenhed blef herom form: den 22 February anno 1702.  
Saaleedis forret kiændt, og afsagt. Som fornemmis at afgangne Jørgen Joensen Klow hafver efterlat 
sig saa stoer Gield, at baade hans løsøre, og Jordegods efter dend taxt Anders Castensen i 
Clemmedsker sogn, og her med følgere paa Jordegodsed sat haver, ike nært vedsterkwtil Gielden, 
og Enkens Laugwærge S: Albret Hartwig formeener at der som benefnte Jorde gods som skal 
bestaae udi trende self eiergaarder maatte selgis til den mest biudende skulle de vel kunde bringes 
saa høyt udi, at en hver Creditor kunde bekomme sin betalning, og end da blive noged til overs da 
som ingen kand arve eller bemæktige sig den afdødis gods, førend ald witter Gield er betalt, og 
alting baade løsøre, og Jordegods bør deelis udi 2 lige parter imellem den efter lefvende og fælleds 
børn, kand jeg ike anderleedis kiende herudi end det forreret at forde trende gaarder en hver især 
bliver udbødes, og hvem da mest der for vil give bør dem efter lovlig medfart at beholde, dog saa 
leedis at om nogen af arfvingerne kand, og vil give saa meged der fore som en anden bør de være 
dem nermest at indfri, saa skal det og staa demmen frit fore om de indbiurrdis herom kand foreenis 
self at sætte taxt paa forde gaarder, naar Creditorerne ike derved lider nogen skade de omkostninger 
som allerede er giort, eller her efter giøris paa denne rettergang, og dom at tage beskrefven, med 
videre, bør betalis af forde gaarders verdi om noget blifver til overs naar Gielden er betalt, andre 
poster hvor paa endnu ike er gaaen Dom for nogen underret her visis til behørige stæder, des til 
vidnisbiurd under mit Signeter Actum Anno Die Et Loco Ut Supra. 
 
Udferdiget til Seig: Albert Hartwig, den 28 Frbruary Aa. 1702.  Jens Leslerp hvor efter da til 
welbemælte Welb: Hr: Lands Dommers Doms fyldst giørelse, og dette anfangende skiftes fuld 
kommenhed og til ende bringelse sligt ved offentlig tillysning for kynded over alt landet paa alle 
sogne stefner, Advarseler til i dag forskrefne skiftes endelighed igien er berammed at foretagis, 
møtte paa Sterfboet forskrefne vedkommende arfvinger, og wærger med de forhen brugende 
taxerings mænd hvor saa end videre af rettens betienter som for ermælt er fore tages, og udi 
vedkommedis nerværelse Passeret som her efter følger nemlig, Og som Fenrich Mortten Mogensen 
der forhen udi forretningen er beordret at wærge for daatteres Karen Jørgensdaatter, besværger sig 
at være med andre witløftige wærgemaaler besværged des aarsage hand nu fra dette wærgemaal er 
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forløst og i den stæd igien for mynlingen Karen Jørgensdaatter til wærge anordned Mogens 
Pedersen hendis nær slegt boende i Rydsker sogn, som er befaled sammesat wærgemaal efter loven 
at forestaae. Saa blef da først det løsøre, og rørrende Gods som forhen hendis indført, og taxeret til 
berørte anførte Gield udlagt saaleedis som følger nemlig.  
Barbra S: Christopher Hansens i Rønne der fordrer som før ermælt penge 4 Sld. 2 mrk., Udlagt en 
røe grimmed Qvige for 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Jens Kielsen i Hasle der fordrer som før ermælt 7 mrk. 7 skl., udlagt en slet braaged studkalf for 6 
mrk., En bagstoel med lær paa 1 mrk., én salte half tønde 7 skl., :/: 
Hans Køller i Clemmedsker sogn, der fordrer som før ermælt penge 4 Sld., udlagt en kistebenk 
norden til i stuen røe malled med it rum udi, hvor af it er laasfast sat for 3 Sld., it halft sengested paa 
stue lofted for 4 mrk., :/: 
Thor Ditlefsen Smid i Rønne der fordre som før ermelt penge 2 mrk. 4 skl., udlagt i Krobhused i 
pigens seng it blaargarns lagen for 2 mrk., 2 Søbøtter for 4 skl., :/: 
Claus Ibsen i Clemmedsker sogn der fordre som før ermelt og har væred børne  penge i alt penge 10 
Sld. 2 mrk., udlagt, en sort Tyr for 3 Sld., it Egebord med en laasfast bord under for 2 Sld. 2 mrk., 
en nye wefved benkedynne med helften spoelskaded, og helften nye wefved under foer, og er 8 
allen lang for 2 Sld. 1 mrk., imellemste seng i Herberghused, en halfsliden olmerdugs ofverdynne 
for 10 mrk., en salte tønde for 1 mrk., :/: 
Laurs Laursen i Rønne fordred som før ermælt penge 4 Sld. 7 skl., udlagt, en røe bleg hielmed Koe 
4 Sld., en øll leiel for 7 skl., :/: 
Jørgen Gødik i Nyelaursker sogn der fordrer og tilkommer som før ermælt penge 7 mrk., udlagt i 
pigens seng en linnen overdynne 6 mrk., en kierne med stau, og laag for 1 mrk., :/: 
Hans Mortensen i Clemmedsker sogn der fordrer som før ermælt penge 9 mrk., udlagt i mellemste 
seng i Herberghused, en smaa blaae ranned hofved dynne for 5 mrk., en stoer ranned blaae hofved 
dynne for 1 Sld., :/: 
Niels Albertsen i Rydsker sogn fordrer og som før ermælt penge 4 Sld., udlagt i øster seng i 
Herberghused, en linnen underdynne for 3 Sld., en blaae ranned bolster hoveddynne for 2 mrk., 4 
straabonds tønder 2 mrk., :/: 
Peder Nielsen i Gudhiem der fordrer som før ermælt penge 5 mrk., udlagt i Drenge sengen en graa 
ranned ullen overdynne for 5 mrk., :/: 
Olluf Hansen i Gudhiem der fordrer som før ermælt 2 mrk., udlagt it grønt udlagt syed hynde med 
skin under 2 mrk., :/: 
Peder Bendtsen i Clemedsker sogn der fordrer som før ermælt i alt penge 3 Sld. 2 mrk., udlagt en 
hvid gilled Hest er sat for 2 Sld. 2 mrk., en flamsk agedynne med sort løit skin under for 4 mrk., :/: 
Hans Jensen i Clemmedsker sogn der fordrer som før ermælt penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt it 
wraaeskab i stuen med en laasfast dør, og en dør foruden laas, og it dragrum udi er af Eeg er sat for 
2 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogn der fordrer som før ermælt 2 Sld., udlagt der for, en røe 
røged stud kalf for 2 Sld., :/: 
Lars Larsen i Wæstermarie sogn der fordrer som før ermælt penge 9 mrk., udlagt i wæsterseng i 
Herberghused en blaae ranned bolster underdynne 2 Sld., en jerned hammel, og gl. cabelseeler, og 
hammel reeb for 1 mrk., :/: 
Mons Madsen i Olsker sogn der fordrer som før er mælt 5 mrk., udlagt her for it Ølkar paa en tønde 
stoer 3 mrk. 8 skl., en gl. linnen underdynne i pigesengen for 1 mrk. 8 skl.,  
Gierdt Farfver boende i Rønne der fordrer som før er mælt penge 9 mrk. 5 skl., der for udlagt en 
røe røgged stud kalf for 2 Sld., en ølltønde i Krobhused for 1 mrk. 5 skl., :/: 
Jørgen Hermansen paa Baggegaarden der fordrer som før ermælt 2 Sld. 6 skl., udlagt en sort 
stierned Qvigekalf for 1 Sld. 2 mrk., Enken foræred, it tver sauf for 2 mrk., en jern tyfve for 6 skl., : 
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Berrel Clausen i Sandvig der fordrer som før ermælt penge 3 mrk., udlagt der for it røt flamsk 
hiønde med nye wefved under fore for 3 mrk., og Berrel saa foræred Enken. :/: 
Peder Jensen i Clemmedsker sogn der fordrer som før ermælt  Koe leien 3 Sld., udlagt der for, en 
hampe vors linnen underdynne i mellemste seng i Herberghused sat for 2 Sld. 2 mrk., it Ride bidzel 
med sort læder og stenger for 2 mrk., :/: 
Laurs Hansen i Nyker sogn der fordrer som før ermælt penge 2 Sld., udlagt en graae belted ung Soe 
for 3 mrk., en graae belted galt 4 mrk., en seiel dugs hofved dynne i drengesengen 1 mrk., :/: 
Lars Espersen i Rønne der fordrer som før ermælt penge 2 mrk. 8 skl., udlagt it ungt svin er taxered 
for 2 mrk., en straaebonds tønde i Krobhused for 8 skl., :/: 
Sønnen Mogens Jørgensen i Kiøbenhavn der tilkommer som før ermælt penge 9 Sld., udlagt it 
steen bord med lugt foed, og dreied stolper for 10 Sld., til ofvers 4 mrk., :/: 
Hans Hansen Smid udi Hasle fordrer som før er mælt 2 mrk., udlagt it blaargarns lagen i drenge 
hused for 2 mrk., :/: 
Anders Castensen i Clemmedsker sogn der fordrer som før er mælt penge 3 mrk. 8 skl., udlagt af 
den rest hand er her til boet skyldig af en brøger kedel at korttis 3 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Leje som Laurs Joensen i Kiøbenhavn tilkommer, og denne S: Mand har opbaarred af hans 
gaar i Rønne som før ermælt penge 5 Sld., udlagt af it steen bord hos Mons Jørgens udlæg 4 mrk., 
en borddug som henger ofver bordet sat for 7 mrk., 2 mæssing lysestager for 8 mrk., en bagstoel 
med skin paa for 12 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., :/: 
Sønnen Bendt Jørgensen der fordrer som før ermælt penge 6 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  udlagt som Anders 
Castensen af forde Brøger keder er skyldig penge 4 Sld., en røe røgged stud kalf for 9 mrk., 2 
straaebonds tønder 8 skl., :/: 
Gammel Andersen for at grafve til liged fordrer 2 mrk., udlagt it ungt graae belted svin for 2 mrk., :/ 
Hans Rasmusen i Risbye i Clemmedsker sogn der fordrer som før ermælt penge 3 Sld., udlagt en 
lys brun gilled Hest for 3 Sld., :/: 
Sogne Deignen Peder Wejer fordre som er mælt penge 7 mrk. 8 skl., udlagt 2 faar 7 mrk., en salte 
fiering 6 skl., en Eege span 2 skl., :/: 
Daatteren Walborig Jørgensdaatter tilkommer som før ermælt imod den anpart hende 
tilkommer af sin S: Moders Ifareklæder penge 7 Sld., der for udlagt en røe braaged Koe for 5 Sld., 
en sort hielmed Qvigekalf for 2 Sld., :/: 
Enken er af Samptlig dette Sterfboes vedkommende imod denne sin Sal: Mands Udfart, eller 
begrafvelsis bekaastning bevilged af stefboeds løsøre, til sin egen begrafvelsis bekaastning udlæg 
for penge 50 Sld., hvor for er udlagt en soed blised ugilled Hest for 6 Sld., en brun snopped Hest for 
4 Sld., en brun stierned ung Hoppe for 7 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld. 1 mrk., en hvid bleg 
hielmed Koe for 5 Sld., en gl. fiering stoer kaabber kedel er vegtig til penge 1 Sld. 2 mrk.,  4 Faar á 
3 mrk, 8 skl., er 3 Sld. 2 mrk., 2 fior lam og en wehr 6 mrk., 6½ tønde Biug á 6 mrk er 9 Sld. 3 
mrk., 6 tønder Haure á 2 mrk er 3 Sld., en røe ranned benkedynne nye wefved 8 allen lang med 
spoel skodet gult og sort under foer for 9 mrk., 3 gl. gies og en gaasse for 5 mrk., :/: 
Siden sidste registering er her af boet bortstaallen som her nu til omdrag føris, en kaabber kedel paa 
4er potter sat for 2 mrk., en linnen underdynne i drenge sengen er taxered for 1 mrk. 8 skl., er 3 
mrk. 8 skl., og saaleedis afgaar berørte kaabber kedel for 2 mrk., og en linnen underdynne for 1 
mrk. 8 skl., :/: 
Daatteren Karen Jørgensdaatter blef af samptlige dette Sterfboes vedkommende saa som til 
tieneste løn for sin opvartning her i Sterfboet udi 6 aar bereigned udlæg at nyde for 10 Sld. 1 mrk., 
udlagt i Wæster seng i Herberghused, en blaae ranned olmerdugs ofverdynne for 5 Sld. 2 mrk., en 
blaae ranned bolster hofveddynne 6 mrk., en tysk olmerdugs pude med gl. lin waar paa for 1 Sld., 
en gl. bolster ranned pude med lin vor som er gl. for 3 mrk., en blaae olmerdugs ranned hofved 
dynne i øster seng i Herberghused for 6 mrk., :/: 
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Daatteren Marte Jørgensdaatter som er ganske ringe af alder, der for er hende af samptlige 
vedkommende arfvinger wærger, og vedkommende bevilged saa som til fosterløn bevilged her af 
boet udlæg for penge 5 Sld. 2 skl., der for er udlagt it askebord med lugt foed i Herberghused for 10 
mrk., en ploug med jern juhl bøsse løbere, og ringe for 7 mrk., it aar med bihl for 1 mrk. 4 skl., en 
gl. harer for 6 skl., it ølkar for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Albert Hartwig for sin fordring som før ermælt som er 13 Sld., er udlagt en sort braaged Koe for 5 
Sld., en hvid galt for 1 Sld., en sort Soe for 4 mrk., en ocdskildt arbieds wogn i søndre lade for 4 
Sld., 2 jern gryde kraage 6 mrk., it brad sped 12 skl., I lillestuen, en salte fiering for 6 skl., 3 Eege 
sybøtter 12 skl., en finne sybøtte for 2 skl., som og Enken blef foræred :/: 
Willum Jacobsen i Rønne der fordrer som er mælt penge 24 Sld. 2 mrk., udlagt der for hos Niels 
Eriksen paa 25 gaard i Aakier sogn som hand paa S: Jørgen Joensens hustruis weigne til arfvepart 
efter hendis S: søster Niels Eriksen hustru efter skiftebrefved hold er skyldig blefven og her 
udlæggis penge 16 Sld. 2 mrk. 10 skl., en brun Hoppe for 8 Sld., til ofvers 10 skl., 
Imod denne S: Leiutnand Hest, og mundering, som ved andre Officerers afgang her paa landed 
sædvanlig til Commendanten plejer at offereres, blef nu her af Sterfboeds vedkommende 
Concenterit udlæg for penge 15 Sld., udlagt en røe, og hvid manked Ørk med laas og hengsler for 5 
Sld., 3 tin fade mangut for 3 Sld., 8 Thin tallerken og it Sarsirken for 3 Sld., en arbieds wogn med 
stier for 2 Sld., it brue garns lagen 4 mrk., it nyt blaargarns lagen 3 mrk., it smaa blaargarns lagen 
for 1 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Faufnen som ved denne S: Mands død, og begrafvelse er bekosted som Enken haver hos andre er 
langed forstrekning til og hun her af boet tager udlæg fore og svarer, opdragende først 6 Sld., Item 
til nødtørstig fortæring ved husholdning i Sterfboet Accorderet paa 4 Sld., er tilsammen 10 Sld., der 
for udlagt 5 tønder Rug som er saaed her ved gaarden i afvigte fisked er taxered for penge 10 Sld., :/ 
Sønnen Bendt Jørgensen i Clemmedsker sogn fordred som hand endnu videre hafver forstrakt til 
berørte sin S: Faders begrafvelse 2 Sld., udlagt en flinte bøsse for 2 Sld., :/: 
Hans Mortensen, og Lars Hansen i Biørnegaarden som har wurdered løsøre godsed, for deris 
umage hver bevilged 6 mrk., er 3 Sld., udlagt en røe ranned benkedynne 8 allen lang med gul 
ranned under fore for 6 mrk., en syed benkedynne med skin under 3 allen lang for 4 mrk., it 
sengklæde for 2 mrk.,  
Herrits skrifveren Hans Poulsen Buk er af dette Sterfboes middel af vedkommende bevilged for sin 
umage at skrifve mændenis forretning som hafver taxered for berørte 3de dette Sterfboes 
vedkommende Jord Eiendoms gaarder, og den efter skiftes slutning af den giørende slutnings 
beskrifvelse der for i alt penge 6 Sld., Item til it ark stemplet papir til Slutningen 1 mrk. 8 skl., her 
for er udlagt en lapped span stoer mæssing kedel 2 mrk.,  en gl. wefved benkedynne 3 alen lang 
med ranned underfoer 3 mrk., 2 puder i øster seng i Herberghused uden lin vor for 1 mrk. 8 skl., i 
drengesengen en linnen hofveddynne 1 mrk. 8 skl., i pige sengen en linnen hofved dynne 12 skl., en 
ullen hofved dynne 12 skl., en en gl. wogn med 3 juhl for 3 mrk., en opskod skov sleede med jern 
videre, og dret for 1 mrk. 8 skl., it madskab med en laas foe 3 Sld., til overs 8 skl., :/: 
De 8te mænd som hafver taxered forberørte 3de gaarder, og deris taxter her til skifted hafver laded 
indlefverer som forhen findis indført Anders Carstensen og hans med følgere, og for videre deris 
umage at kiende hvor her efter sæde rettigheden udi hver gaard især af Sal: Jørgen Joensens børn 
kand tilkomme naar denne Sal: Mands efterlefvende Enke efter den indbyrdis foreening, 
arfvingerne, og wærgerne nu imellem er slutted sine 12 aar haver udsided paa den 62 gaard i 
Clemmedsker sogn, der for er berørte 8te mænd at Sterfboeds vedkommende bevilged i alt penge 12 
Sld., Hvorfor er udlagt en gl. tønde 4 skl., en salte halftønde i lillestuen 6 skl., en ølfiering for 1 
mrk. 4 skl., en gl. otting 2 skl., en gl. kiste uden laas 6 skl., 2 korn seiser med bom, og ringe 2 mrk., 
en jerned hammel med jern nagle cabelseeler, og hammel reeb, cabeltøm, og halseeler 2 mrk., it 
indvortel en benkedynne paa lofted ofver stuen 12 skl., en lyng rifve 12 skl., it par gl. pistoler med 
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mæssing knapper, og fyrlaasse 2 mrk., hos Herrits skrifverens udlæg 8 skl., rester saa 9 Sld. 1 mrk. 
10 skl., som her efter igien anmældis, og skeer indførsel for udi Jordegodsed. :/: 
Sønnen Joen Jørgensen for videre sin fordring 6 mrk., er udlagt en gl. Ride sadel med sadeljord og 
stier bøyele for 6 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilged af de vedkommende til Salarium 10 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for 2de gange tillysnings sedeler ofver alt landed at udskrifve, forretning som 
Passeret i Sterfboet ved registeringen, og Exctract paa Gielden med videre til den 31 January 1702, 
at beskrefve som til lands tinged blef indstefnt, og nu denne forretning med slet papir til alt skifteds 
fornødenhed, og sine reiser det i alt Accorderet at ntde der fore 24 Sld., stempled papir til denne 
sidste forretning 4 mrk. 8 skl., nok fordred Seigs Albert Hartwig for bekaastning paa forde Procehs 
til lands tinged opdrager med det stempled papir tilligt og stempled papir til berørte skifteforretning 
i alt 15 Sld.,  
Summa Andrager saaleedis ald dette Sterfboeds forskrefne Gield, og Prætensioner til 
penge 1087 Sld., Hvor af med løsøre godsed er betalt penge 236 Sld. 4 skl.,  
Efter  derom forhen indførte Speciale forclaring, resten af Sterfboeds Gield, og Prætensioner som 
er 851 Sld. 2 mrk. 1 skl., skulle betalis med de forskrefne 3de Jord Eiendoms Gaarder som er dend 
54 og 55. som velsom og dend 62 Gaarder i Clemmedsker sogn, beliggende, men som samme 
Gaarder ved de forberørte 8te mænds sætning, ike opdrager høyere alle tre, efter derom førhen 
indførte taxters formælding end penge 637 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Saa efter forskrefne welermelte welb: Hr: Lands Dommers Doms anledning. Er aktede de myndige, 
og de umyndiges wærger til denneSalig mands samptlige arfvingers fremtarf deris eged nytte, og 
gahn i fremtiden i at slutte, og nu foreenet sig indbyrdis om Gieldens betaling saaleedis, at 
Moderere de øfrige Prætensioner paa forde gaarder hver især, paa det Jordegodsed de føede 
arfvinger Salig Jørgen Joensens børn ike skal frakomme, og for dend skyld, er Jordegodsed 
forskerfne denne Sal: Mands 3de Eiendoms gaarder ike til nogen fremmed opbud og som Gielden 
som af Jorde godsed skal betalis, efter formælte udreigning beløber 214 Sld. 9 skl., Høyere end den 
taxt som paa gaarderne afskrefne 8te mænd er sat, saa er berørte Summa paa de trænde gaarder 
modererit saaleedis nemlig, den 54. gaard i Clemmedsker sogn, som nu af Erik Andersen beboes, 
hvilken af de 8te mænd som før er rørt er taxered for 136 Sld. 1 mrk., der paa er i forskrefne maade 
tilsat af den ofver skydende Gield penge 30 Sld. 1 skl., Saa at berørte 54 gaard er i pris for penge 
166 Sld. 1 mrk. 1 skl., : 
Dend 55 gaard i Clemmedsker sogn, som Hans Rasmusen nu beboer, hvilken af forde mænd, er sat 
for penge 192 Sld. 1 mrk. 8 skl., der paa er i forskrefne maade, af den ofverskydende Gields 
fordringer tilsat 70 Sld. 8 skl., blifver saa bemelte 55 gaard nu pris penge 262 Sld. 2 mrk., : 
Iligemaade er og den 62 gaard af de 8te mænd blefven taxered for penge 308 Sld. 3 mrk., der paa 
Modereris udi forskrefne maade, og til sattis af den ofver skydende Gield penge 114 Sld., blifver 
saa forskrefne 62 Gaard i pris penge 422 Sld. 3 mrk., : 
Summa forskrefne 3de Gaarders pris andrager i alt penge 851 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Efter hvilken beskaffenhed, og paa ded berørte 3de Gaarder efter arfvingerne, wærgernis, og de 
vedkommendis nu indbyrdis giorde foreening, og giorde ligning, til Gieldens betalning og Welb: 
Hr: Lands Dommers forhen indførte Doms fyldest giørelse, saa er herved for Gielden giort 
efterskrefne indførelseler, først dend 62 Gaard i Clemmedsker sogn, som denne Sal: Mand Jørgen 
Joensen paaboede og fradøde, og hans efterlatte Enke nu beboer, hvilken som før ermælt nu anført i 
pris for penge 422 Sld. 3 mrk., der udi er giort indførsel nemlig for Kongl: May: Ambtskrifver og 
Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, hans førhen indførte fordring penge 5 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Stads Capitain Mortten Bohne i Hasle for sin forhen indførte fordring som af arfvingerne er 
vedgaaed opdragende til penge 182 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  Madam Sernela S: Olluf Claus boende i 
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Kiøbenhavn for hendis forhen indførte fordring efter obligation med Capital og rente som før 
ermælt som tilsammen er penge 126 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Sønnen Bendt Jørgensen for sin møderne arfvepart som for errørte, opdragende til penge 41 Sld. 1 
mrk. 7 skl.,  
Hans Hiort for sin forhen indførtye fordring som tilsammen er 17 Sld. 2 mrk. 14 skl., deraf er udi 
denne 62 Gaard giort indførsel efter som vi videre tilstreke naar efterskrefne Bebude der til med 
reignis nemlig for 16 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Skifteforwalteren for sin hafte nøyye, og besvær, ved denne skifteforretning for sin Salarium giort 
indførsel for penge 10 Sld., Item er og giort indførsel for forskrefne indførte lands ting Procehsis 
bekaastning som S: Albert Hartwig  med penge til stempled papir har udlagt og betalt, saa og til 
stempled papir til den første udstæde skifte forretning, og hvis der videre er udlagt til lands ting 
Dommens beskrifvelse, og forsigling som foran findis indført, opdragende til penge 15 Sld.,  
Iligemaade er og giort indførsel i forbrrørte 62 Gaard for skifteskrifveren for sin umage som før 
ermælt i alt penge 24 Sld., Stempled papir til dette skifteforretning for 4 mrk. 8 skl., Som saaleedis 
andrager til penge 422 Sld. 3 mrk., Hvilken Summa og indførsel denne S: Mands Enke eller hvem 
efter hende Gaarden beboer fra dato og aarlig for renter, ind til Capitalen skadisløs betalt vorder 
som loven tilholder?   
Dend 55 Gaard i Clemmedsker sogn som iligemaade af forskrefne vedkommende nu er sat pris som 
før ermælt ror penge 262 Sld.m2 mrk., der udi er nu giort indførsel først efter forberørte 
pandtebrefsom Hans Rasmusen som nu boer paa Gaarden tilkommer som er penge 120 Sld., dernest 
og giort indførsel for  
Sønnen Joen Jørgensens møderne arfvepart som er penge 41 Sld. 1 mrk. 7 skl, Item er giort 
indførsel i forde 55 Gaard for 
 Sønnen Mons Jørgensens Møderne arfvepart som er 41 Sld. 1 mrk. 7 skl., Iligemaade er giort 
indførsel for  
Sønnen Herman Jørgensens Møderne arfvepart som er penge 41 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Daatteren Walborig Jørgensdaatter for sin Møderne arfvepart som er 20 Sld. 2 mrk. 11 skl., 
der paa kand hun af forde 55 Gaard bekomme, hvor for hende nu giøris indførsel for penge 18 Sld 
1mrk. 11 skl., Summa 262 Sld. 2 mrk., Hvilken Summa dend srfving som sæde rettigheden vorder 
tilkiendt, eller den Gaarden beboer fra dato og her efter aarlig forrenter, indtil Capitalen skadisløs 
efter lovens tilhold vorder afbetalt; 
Dend 54 Gaard i Clemmedsker sogn som nu af de vedkommende er sat i pris for penge 166 Sld. 1 
mrk. 1 skl., der udi er giort indførsel nemlig først pandt haveren Erik Andersen som nu Gaarden 
beboer for sin anpart efter for berørte pandtebref som er penge 50 Sld., Item er giort indførsel for  
Sønnen Hans Jørgensens Møderne arfvepart, som er penge 41 Sld. 1 mrk. 7 skl., Saa og giort 
indførsel for  
Sønnen Olluf Jørgensens Møderne arfvepart 41 Sld. 1 mrk. 7 skl., Item er giort indførsel udi 
forde 54 Gaard for  
Daatteren Karen Jørgensdaatter Møderne arfvepart som er penge 20 Sld.2 mrk. 11 skl.,  
Daatteren Walborig Jørgensdaatter for resten af sin Møderne arf som ike i forde 55 Gaard er 
hende skeed fyldest indførsel for som er 2 Sld. 1 mrk., 
Item Hans Hiort for sin rest som hand ike udi forde 62 Gaard er skeed fyldest fore som er 1 Sld. 9 
skl., De 8te Mænd som forhen ermælt der ike kand bekomme fylsest udlæg for deris umage af løsøre 
Godsed, er nu skeed Indførsel for resten som er 9 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Summa 166 Sld. 1 mrk., Hvilken Summa arfvingen som sæded i Gaarden vorder tilkiendt, eller og 
den Gaarden beboer fra dato, og her efter aarlig for renter, indtil Capitalen til vedkommende efter 
loven skadesløs vorder, og som Samptlig denne Sal: Mands arfvinger wærger, og vedkommende 
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Saaleedis tilligmed skifte betienterne formeente paa bæste maader at have handled, og indbiurdis 
foreened sig til de umyndiges, og fælleds gahn, og bæste, paa det Jordegodsed arfvingerne kunde 
Conserveris, og i sin tid beholdis, og ike komme i fremmedis vold, saa foreened sig end videre dette 
Sterfboes vedkommende, at Enken denne Salig Mands efterlefvende hustru Ellse Clausdaatter 
skal nyde, og beholde at beboe denne 62 Gaard i Clemmedsker sogn udi 12 Samfelde aar fra 
midfaste 1702 at reigne og saa fremdeelis indtil aarrene ere forløben, men der som saa hender sig, at 
berørte Enke vorder i Egteskab forsuifned, og kunde sindis vorder ej lenge at vil beboe samme 
bemelte Gaard, eller og at Enken ved døden afgaar, førend berørte 12 aar er forløben da er ald 
Prætension der ved ophæfved, og den som sæded vorder tilkiendt, da Gaarden at tilstræde, idet 
øfrige ere de samptlige med forskrefne Passerende veltilfreds, og fornøyede i alle maader, til 
slutning er aktis for videre Procehs at fore komme nødvendig de forskrefne 8te mænd Anders 
Castensen og hans med følger som haver taxered forberørt 3de Jordeiendoms Gaarder sig saa at 
forholde at de denne skifte forretning efter deris opkræfvelsis tilhold for dem tager, og alene paa 
kiender hvor af Salig Jørgen Joensens børn hver i sær kand tilkomme, og være berettiged adgang 
eller sæded udi hver af disse forskrefne 3de Gaarder, og ej videre taxt at lade beskrive som her for 
udi findis paa behørig stempled papir anførte formoder at de rettelig lovens tilhold observeret at ej 
videre Procehs arfvingerne Imellem her efter skulle foraarsagis, og for samptlig de vedkommende 
efter skifteforwalterens anfordring ike hafde meere at angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, 
end angigved er og forskrefved staar, Saa sluttis dette skifte derved, hvilked at saa er tilganged, og 
videre efter begiering er de forskrefne denne S: Mands Ifareklæder som opdrager til penge 13 Sld., 
nu deelt imellem samptlig denne S: Mands Sønner efter som de 2de døttere efter deris S: Moder 
hafver beholdt hendis Ifareklæder, og som  
Sønnen Bendt Jørgensen forhen hafver bekommed en sort fifskaftes kioel af sin S: faders 
Ifareklæder, at hand og der med er fornøyet Saa deelis disse forde Ifareklæder imellem de 5 denne 
Salig Mands sønner, blifver deraf til hver broders part 10 mrk. 6 2/5 skl., og er  
Den  eldste søn Joen Jørgensen for sin anpart udlagt en graae nye fifskaftes kioel under forred 
med brunt ulled og linned sat for 5 Sld., til ofvers 9 mrk. 10 skl.,  
Dend anden søn Mons Jørgensen tilkommer 10 mrk. 6 skl., der for udlagt, hos broderen Joen 
Jørgensen 9 mrk. 10 skl., it par felbrerred skin bopser for 1 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Dede 4. søn Herman Jørgensen tilkommer 10 mrk. 6 skl., der for er udlagt en brun klædis kioel 
under førend med brun rask for 3 Sld., til ofvers 1 mrk. 10 skl.,  
Dend 5. søn Hans Jørgensen tilkommer 10 mrk. 6 skl., der for er udlagt, en graae fifskaftes nest 
medbrun ulled, og linnennnnnnnd under foer for 3 Sld., tilofvers 1 mrk. 10 skl.,  
Dend yngste søn Olle Jørgensen tilkommer 10 mrk. 6 skl., der for er udlagt, it par felberred skin 
bopser for 6 mrk., en alluned skin trøye 1 mrk., hos broderen Hans Jørgens laad 1 mrk. 10 skl., hos 
Mons Jørgens laad 4 skl., hos Herman Jørgens udlæg at have de 1 mrk. 8 skl., her imod beholte 
Enken sinne Egne Ifareklæder hvor med hun nøyedes  
Dend yngste daatter Marta Jørgensdaatter tilhørrer it brunt skinled gilled Hestføll i anded aar 
gl. som hendis Salig fader af hende før sin død, og nu samptlig arfvingerne samtøked, at hende det 
skal være til eiendom nu af verdie 4 Sld., som Moderen hende tilsvarer, dette saa at være Passeret 
Testerer, S: Hulths .  H: Brugman.  Albert Hartwig.       Hans Christensen. 
Morten Bohne. Jørgen Bohn Hermansen. Hans Ibsen. 
Bendt Jørgensen. Arist Ibsen.  Mons M:P: Persen.      
Hans Mortensen. Lars L:H:S: Hansen.  
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Anno 1702. Den 10 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation , efter Salige Jens Svendsen som boede døde paa dend 51 Jord 
eyendoms gaard  beliggende i Clemmedsker sogn, og det imellem denne Sal: Mands  efterlefvende 
Hustru Ida Clausdaatter for hende er efter hendis begiering til laug wærge anordned 
Niels Mortensen boende i Meybye i Nyeker sogn, er paa eene side, og paa anden side, denne S: 
Mand med bemælte sin hustru auflede børn, som er 5 sønner og 2 døttre, 
 
Hvor af.  
Dend eldste søn er Svend Jensen endnu hiemme hos moderen og er fuld myndig efter lowen. 
Dend anden søn er Peder Jensen nu i Kiøbenhavn 28 aar gl. for ham i hans Absens ril wærge 
anordned hans sødskende barn Esper Hansen Tømmermand boende i Rønne. 
Dend 3de søn er Claus Jensen nu i Kiøbenhavn 27 aar gl. for ham i hans fraværetse er til wærge 
anordned Mortten Hansen boende i Aarkirkebye hans sødskendebarn. 
Dend 4 søn Christopher Jensen og hiemme hos Moderen, og er fuldmyndig efter lowen. 
Dend 5 og yngste søn er Niels Jensen og hiemme hos Moderen od er sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er  Ide Jensdaatter  nu i Lybek og 21 aar gl. for hende wærger broderen 
Svend Jensen. 
Dend yngste daatter Kirstene Jensdaatter her paa landed hiemme hos Moderen 16 aar gl. for 
hende er til wærge anordnet broderen Christopher Jensen. 
  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig efter ordre skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  Hans Mrottensen og Laurs 
Hansen begge boende i Clemmedsker sogn Hvor da er forefunden og fremvist, og Passeret som her 
efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper.   
En sort snopped, og stierned Hest 9 Sld., en hvid Mæhr for 3 Sld. 2 mrk.,  
Qveg.   En brun hielmed Koe for 5 Sld. 1 mrk., en brun Koe for 5 Sld., En  gl. Arbieds wogn med 2 
gl. stier for 1 Sld.,  
I Stuen. 
It madskab med 2 døre og en laas fore med nøgel til for 2 Sld. 2 mrk., it gl. wraaeskab med 2 gl. 
laase og it drag rum for 7 mrk., it fyre bord med oben foed for 6 mrk., en fyre kiste med laas fore 
for 1 Sld. 1 mrk., endnu en fyre kiste med haspe paa og en liden hengelaas for 1 Sld., en haand 
qvern med huus og jern seiel for 2 Sld. 2 mrk., en gl. Øll half tønde 6 skl., en liden kierne 4 skl., it 
par plou juhl med bøsse løbere og ringe 1 mrk.,  
Sæden i Laderne i Nørrelade  
er en deel Biug, noged tersked og noged utersked, er tilsammen sat 3 tønder á 6 mrk er 4 Sld. 2 
mrk., I Søndre lade en deel Haure tersken, og utersked er sat for 6 tønder á 2 mrk er 3 Sld., Høe i 
Wæsterlenge paa stenged er tilsammen sat for 3 les á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., nogle bræder sammen 
slagen med 2 skepper Biug udi staaende paa stuelofted for 3 mrk., it lided laasfast skrin i Krobhused 
for 1 mrk., en gl.spoelskaded benkedynne for bord enden for 1 mrk.,  
Holdt Fosteren Hans Christensen boende i Clemmedsker sogn var her til stæde, og efter afreigning, 
imellem ham, og arfvingerne, vedstoed her til boet at være skyldig paa en Hest penge 2 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne angifvende dette Sterfboes løsøre middel til  
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penge 50 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Saa blef angifved efter skrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er der til 
giort udlæg som følger,  
Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin forteignelse under 
dato 6 marty 1702. hvor udi mældis at denne S: Mand er skyldig blefven af denne 51 Gaard i 
Clemmedsker sogn restands 52 Rd. 5 mrk. 4 skl., hvor paa er betalt 7 Rd. 2 mrk., rester saa igien 45 
Rd. 3 mrk. 4 skl., og for Aa. 1701. rester 1 mrk. 11 skl., er tilsammen 68 Sld. 2 mrk. 15 skl., der hos 
lod Producere en Dom udstæd af Nørre Herred ting, sidst datered dend 7de Oktober Aa. 1701. 
hvilken Dom indeholder at berørte 51 Gaard af mænd er taxered for 82 Sld., og til slutning at forde 
51 Gaard for den første Summa restands 52 Rd. 5 mrk. 4 skl.,   
Hans Kongl: May: forsaavet den af fire mænd er anseeit og wurdered nemlig 82 Sld., skal tilhøre, 
dog at Gaarden for samme Summa skal blifve Jens Svendsen til løsen aar og dag efter lowen imod 
at hand stiller Kongl: May: Ambt skrifver nøyaktig forsikring saa leedis at høyst bemælte hans 
Kongl: May: ike udi sin interesse lider nogen skade, saa efter di til dato ej er giort nogen forsikring 
af Jens Svendsen entten i en eller anden maade, men for resten af restandsen bemælte 51 Gaard, 
saaleedis endnu staar hans Kongl: May: til forsikring, efter berørte Doms tilhold, saa til desto yder 
meere forsikring, nu her paa skifted for maatte Enken hos sin laug wærge Niels Morttensen i 
Nyekier sogn, saa vel som og Keye Ancher boende i Hasle at begge nu indgik og lowed at holde Hr: 
Ambtskrifveren uden skade, og skadesløs, hver for den halfvepart af forberørte resterende 
restandse, og det efter lowens tilhold at svare, en for alle, og alle for en, med saa skild, de begge 
igien der imod at have regres paa lig maade som Hr: Ambtskrifveren udi forom rørte 51 Gaard i 
Clemmedsker sogn, til hvilken ende og stadfæstelse de begge dette herved under deris hænders paa 
skrift dette saa at efter komme bekræfter som skeede paa Sterfboet efter S: Jens Svendsen den 
10 Marty 1702. Key Pofvelsen Ancher.  Niels N:M: Morttensen. 
 Til witterlighed underskrefne vi rettens betiente, H: Brugman. Hans Morttensen. 
 Lars L:H:S: Hansen.  
 
Mads Pedersen Høy. Boende i Rønne fordred efter denne Sal: Mands Jens Svendsen egen hendig 
underskrefne Obligation datered Kiøbenhavn den 26 Marty 1698. lydende at Jens Svendsen er 
skyldig til Mads Høy 31 Sld., videre er Sterfboet skyldig til Mads Høy for opvaarne vare, naar 3 
mrk for it geheng som Sønnen Svend Jensen har bekommed, og self til Mads Høy betaler, der paa er 
kortted, opdrager til penge 9 mrk. 2 skl., er tilsammen 33 Sld. 1 mrk. 2 skl., Renter af Obligation, 
der om blef Mads Høy med Enken, og arfvingerne foreened saa leedis at Enken, og arfvingerne 
lodved Mads Høy it les Høe at lefvere i nest kommende høst i Mads Høys hus self at udage, hvor 
med Mads Høy lod sig nøye, naar  det efter kommis, paa forskrefne Summa vedgik Mads Høy, og 
efter regenskab, imellem ham, og arfvingerne at skal afkorttis 8 Sld. 3 mrk. 8 skl., blifver saa igien 
som Mads Høy her af boet er til bæste penge 24 Sld. 2 mrk. 10 skl., her for er udlagt en sort 
snopped og stierned Hest for 9 Sld., en brun Koe for 5 Sld., it Madskab med 2 dørre og en laas 10 
mrk., hos Hold forsteren Hans Christensen 2 Sld. 2 mrk., en hand qvern med huus og seiel 10 mrk., 
2 tønder Biug 3 Sld., til ofvers 5 skl.,  
Jørgen Persen i Nyeker sogn fordred stefnings penge 2 mrk. 8 skl., udlagt sammen slagne bræder 
med 2 skepper Biug udi paa stuelofted for 3 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Poul Hald smid boende i Rønne fordred 12 skl., benegtis og der for henvist til lov og ret:/: 
Jens Mikelsen i Rønne fordred penge 8 skl., udlagt ved Jørgen Espers udlæg at have de 8 skl., :/: 
Palle Peders i Rønne fordred skrifver penge i alt 3 mrk., udlagt af it wraaeskab med wurderings 
mændene at have 3 mrk., :/: 

bornholmerting.dk 126



 3

Peder Hansen Kirkewærge i Clemmedsker sogn fordrer for 1699 3 skep tiende Haure, der af 
befindis efter Hans Jensens sedel af 28 Oktober 1701. at de 2 skep er ydt i Welb: Hr: Oberstens 
Huus og efter kirkebogens indhold kaasted en tønde Haure det aar 3 mrk. 12 skl., er saa udreigned 
for hver skeppe 12 skl., skeer saa her af boet udlæg for de 12 skl., og tillag it laasfast skrin i 
krobhused for 1 mrk., til overs 4 skl., videre efter som forde 2 skep Haure for 1699. er ikun ydt 
samme aar 1700 da de gebusende 3 skep Haure for det aar blef ytt for skiøller i taxten 12 skl., og 
der for udlagt forde benkedynne for 1 mrk., til ofvers 4 skl.,  
Hans Rasmusen i Hasle fordred laante penge 10 skl., benegtis og henvist til lov og ret.:/: 
Skifteforwalterensal: 7 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe disse 7 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med tillysning sedler og alt hvis her ved Sterfboet falder at skrifve 
med 21 stempled papir 3 Sld. Udlagt af en brun hielmed Koe disse 3 Sld., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe 2 mrk., plouh juhl bøse 
løbere og ringe for 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it gl. wraaeskab at have disse 4 
mrk., og legger fra sig til Palle Pedersen som før ermælt 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 32 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 17 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Men som Enken med sin laugwærge Prætenderer imod sin Sal: Mands begrafvelsis bekaastning, er 
stadtning til sin egen begrafvelse saa bevilged med arfvingerne Enken, den ofver blefne rest der til, 
at hun her af boeds middel nyder udlæg for resten som er 17 Sld. 3 mrk. 4 skl., og der for udlagt en 
hvid Mæhr for 14 mrk., en arbieds wogn med 2 gl. stier for 4 mrk., it fyre bord i stuen med 
aabenfoed 6 mrk., en fyre kiste med laas 5 mrk., en fyre kiste med en haspe, og en liden hengelaas 
for 4 mrk., en gl. Øll halftønde 6 skl., en liden kierne for 4 skl., en tønde Biug for 6 mrk., 6 tønder 
Haure 3 Sld., det taxerede Høe som er sat for 3 les, og for penge 4 Sld. 2 mrk., hos Peder Hans 
udkæg 8 skl., Mads Høy udlæg 6 skl., :/: 
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde de vedkommende ej videre at angive som dette Sterfboe 
kunde vedkomme, end forskrefved staar, hvor ved saa dette skifte er slutted, dette saa at være 
Passeret Testerer H: Brugman.   Niels N:M:S: Mortensen.         Svend S:J:S: Jensen.  
Christopher C:J:S: Jensen.    Niels Jensen.   Hans Morttensen.   Lars L:H:S: Hansen. 
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Anno 1702. Den 13 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling, efter Salig Morten Jacobsen, som boede døde paa dend 29  Jord 
eyendoms gaard  beliggende i Clemmedsker  sogn, paa Borringholm, imellem denne Sal: Mands 
efterlefvende hustru  Sidzele Hansdaatter, for hende er efter hendis begiering til laugwærge 
anordned hendis broder Qvartermesteren Hans Rømmer boende i Wæstermarie sogn. de paa eene 
side, og paa anden side, denne Salig Mands med bemelte sin efterlefvende hustru auflede børn, som 
først er at reigne som lefvede da faderen ved døden afgik, 2 sønner og 5 døttre, 
Hvor af.  
 
Denne eldste søn er Hans Morttensen sin egen wærge, og hiemme hos moderen. 
Dend anden søn er Jens Morttensen paa 14 aar gl. for hammen er til wærge anordnet Fenrich 
Hans Gødik boende i Nyeker sogn  
Dend eldste daatter er  Karne Morttensdaatter  paa 20 aar gl. for hende er til wærge anordned 
Samsing Samsingsen Buk boende i Aakier sogn. 
Dend anden daatter var Kirstine Morttensdaatter som kort efter faderens død, og ved døden 
afgik og om hendis arf videre her efter formældis. 
Dend 3 daatter er Sidzele Mortttensdaatter paa 9de aar gl. for hende er til wærge anordned 
Jørgen Hansen Gødik boende i Nyelaursker sogn. 
Dend 4 daatter Walborig Mortensdaatter paa 7 aar gl. for hende er til wærge anordned Hans 
Monsen boende i Skenebye i Clemmedsker sogn  
Dend yngste daatter Maria Morttensdaatter paa 2 aar gl. for hende er til wærge anordned Hans 
Rømmer hendis Morbroder boende i Wæstermarie sogn.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet  Hans 
Mortensen og Lars Hansen. Boende paa Biørne gaarden i Clemmedsker sogn  Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En brun Hest for 8 Sld., en røe skimled Hoppe 6 Sld., en gul stierned Hoppe for 8 Sld., en brun 
skimled Hoppe for 5 Sld., en gul brun stierned Hoppe for 4 Sld., it brun  blised gilled Hestføll for 3 
Sld., en soeded stierned Hoppe for 5 Sld., en guhl blised Hoppe 6 Sld., en gl. gul blised Hoppe for 3 
Sld., it røe blised ugilled Hestføll for 2 Sld., it gult ugilled Hestføll for 1 Sld. 2 mrk., nok fanttis her 
i boet en gul stierned gilled Foele af verdie 8 mrk., som faderen denne Sal: Mand har foræred sin 
søn Jens Mortensen, og nu samptlig de vedkommende saaleedis som tøked at bemælte søn skal 
beholde og nyde foruden skifte. 
Qvæg. 
En røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe 5  Sld. 2 mrk., en røe hielmed en horned Koe 5 Sld. 2 
mrk., en sort skiolded Koe 5 Sld., en liden røe braaged Koe 4 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., en 
sort stub horned Koe for 5 Sld., en bleg brun Koe 4 Sld., en sort hielmed Koe 6 Sld., en sort stierned 
Koe 6 Sld., en sort Koe med hvide føffer for 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Tyr for 6 Sld., 2 brunne 
studde begge sat for 15 Sld., en røe braaged stud for 6 Sld. 2 mrk., en liden røe hielmed Tyr for 3 
Sld. 2 mrk., en brun Qvige for 3 Sld. 2 mrk., en røe Qvige 3 Sld., en sort blised Qvige 2 Sld. 3 mrk., 
en brun braaged Qvige for 2 Sld. 2 mrk., en sort studkalf for 9 mrk., en røe hielmed Tyrkalf for 9 
mrk., en røe stierned studkalf for 7 mrk., en sort hielmed studkalf for 6 mrk., en sort braaged Qvige 
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kalf for 8 mrk., en brun kraag røgged Qvigekalf for 5 mrk., spæde kalfve, en røe hielmed hvid 
manked qvigekalf for 4 mrk., en sort hielmed tyrkalf for 4 mrk., 3 sort stierned tyr kalfve á 3 mrk er 
9 mrk.,  
Faar. 20 støker gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 17 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Svin. 2 hvide Soesvin á 3 mrk. 4 skl er 6 mrk. 8 skl., 2 hvide galt svin á 3 mrk er 6 mrk., 2 fior gl. 
grise á 1 mrk. 12 skl er 3 mrk. 8 skl.,  
Kaabber warre. 
En brendevins pande ungefehr paa en half tønde stoer med hat, og piber, er vigtig til penge 16 Sld., 
en brøgerkedel paa en tønde stoer er vigtig og sat for penge 14 Sld., en kaabber kedel paa en fiering 
stoer, med it ørre er vigtig til penge 10 mrk.,  
Sengeklæder i Herberghuused i Øster seng, En hiemme giort olmerdugs blaae ranned olmerdugs 
ofverdynne 2 Sld., en nye linnen underdynne 4 Sld., en ny linnen hoveddynne 6 mrk., en blaae 
ranned linnen hofved dynne 6 mrk., en hvid ullen og linnen hofved pude foruden lin vor 5 mrk., en 
blaa ranned hoved pude uden lin vor for 5 mrk., 2 bruegarns lagen á 5 mrk er 10 mrk., 
I Wæster Seng i bemælte Huus. En hiemme giort olmerdugs blaae ranned ofver sengedynne for 2 
Sld., en hiem wefved linnen underdynne 10 mrk., en linnen wefved hofved dynne for 5 mrk., 2 
blaae ranned bolster hofved puder med lin vor paa á 4 mrk er 2 Sld., 2 smaa blaargarns lagen á 2 
mrk er 4 mrk.,  
I en liden seng wæsten til i Herberghused  En blaae ranned linnen ofverdynne for 2 Sld., en hvid 
linnen underdynne for 10 mrk., en gl. ullen hofved dynne for 2 mrk., en pude med lin vaar 2 mrk.,  
I Nørre seng i bemælte Huus.  En linnen underdynne 2 Sld. 2 mrk., en limnen hofved dynne 4 mrk., 
it lesned sengklæde for 6 mrk., it gl. lesned sengklæde for 2 mrk., 2 blaargarns lagen 4 mrk., en 
hofved pude med lin vaar for 3 mrk., it lided fire kanted sengested i bemælte huus for 2 mrk., it 
halft sengested med skammel for nrden til i Herberghused er sat for 2 mrk.,  
Benkeklæder. 
I stuen for bordenden, it nyt wefved benkedynne vor med spoelskadet under vor 4 alen lang er sat 
for 10 mrk., it nye wefved benkedynne vor 6 allen lang med spoelskaded underfoer og nogen fiær 
udi for 5 Sld., en gl. wefved benkedynne 5 allen lang paa Nørre benk for 3 mrk., en lesned 
agedynne med spolskaded under foer for 1 mrk. 8 skl., en gl. wefved benkedynne med gul under 
foer 2 alen lang for 1 mrk., en nye wefved agedynne med dragsøms under foer for 1 mrk. 4 skl., it 
hiønde med skin under foer, og wefved i striermer for 1 mrk., en syed agedynne med gl. barked skin 
under 2 mrk.,  
Sæden i laden er anseet og sat for 3 tønder Biug i straaet á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., Hauren er anseet 
og ligger i øster lade, og sat for 4 tønder á 2 mrk er 2 Sld., Hvis Høe og Halm foeder som nu findis 
her i Gaarden, blef aftalt at dorblifve til fælleds Qvægs føde, og til naar foeder, 
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med smaa stier til for 2 Sld., en arbieds wogn fort den stier for 4 mrk., en skov  
sleede med jern vidier og dret 2 mrk., en ploug med jern jul, og bøsse for 6 mrk., it aar med bihl for 
8 skl., 2 gl. Høe stier for 8 skl., en jern hand stang for 2 mrk. 8 skl., en staur øpse for 1 mrk. 4 skl., 
en stolpe naur 12 skl., 2 lyng rifver á 6 skl er 12 skl., 2 høe tyfve á 6 skl er 12 skl., paa stuelofted en 
seis med bom og ringe for 2 mrk., 2 tønder torsken Biug á 6 mrk er 3 Sld., 6 tønder Haure 2 mrk er 
3 Sld., en kierne medlaag og stauf for 8 skl., en nye  smør fiering 1 mrk., en finne saae 12 skl., 4 
finne dybøtter á 2 skl er 8 skl., en nye finne span 4 skl., en gl. finne span 2 skl.,  
I Sterhuused. 
It Øllcar paa en tønde stor for 3 mrk., it gl. øllkar for 1 mrk. 8 skl., 3 gl. stand tønder a 6 skl er 1 
mrk 2 skl., en smør saae for 8 skl., en van saae 6 skl., 2 ege sybøtter á 3 skl er 9 skl., en fyrekiste for 
3 skl., en finne span 3 skl., en hand qvern med huus og seiel 4 mrk.,  
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I Lille forstue. 
2 straabonds tønder á 6 skl er 12 skl., norden til i spis Cammered 2 straabonds tønder á 6 skl er 12 
skl., i wæster lenge 2 øll tønder á 1 mrk er 2 mrk.,  
I Kropbhused. 
2 tønder Rug meehl á 10 mrk er 5 Sld., 2 tønder Rug paa lofted á 8 mrk er 4 Sld., it fyre wraaeskab 
med 2 gl. laasse fore og 3 rum i usi stuen 2 Sld. 2 mrk., nok i stuen it fyre bord med lugt foed er sat 
med skoffe for 10 mrk., en fyrrekiste med en gl. laas for 5 mrk., 2 røked bogstole á 1 mrk er 2 mrk., 
en gryde kraag af jern for 1 mrk., 2 gl. tønde seele á 1 mrk er 2 mrk., rugen 2½ tønde som er saaed i 
afvigte efter høst der af sættis strøe korned 2½ tønde sat for 2 Sld er 5 Sld., 2 gl. koppe borddug á 3 
mrk er 6 mrk., en hammel tøm og halseeler for 1 mrk., en dito for 12 skl., it stude aag med ringe for 
8 skl., en drog lenke 8 skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Jens Toersen paa Dovbierg i Clemmedsker sogn er skyldig som rester paa en graae Hoppe, som 
hand har vedgaaed penge 5 Sld.,  
Bendt Andersen udbygger paa denne 29 gaards grund i Clemmedsker sogn huus leie 3 Sld.,  
Niels Jensen Fyn boeende i Clemmedsker sogn er skyldig her til boet laante penge 2 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 325 Sld. 1 mrk. 13 
skl.,  
Saa blef Enken med sin laugwærge, og til stædeværende wærger af Skifteforwalteren tilspurdt om 
de hafde meere til dette boes middel at angive, der til de svarede ej videre at være, end angifved er, 
og forskrefved staar, undtagen denne berørte 29 gaard, hvor paa nu ingen taxt findis, og der for 
Remitteris til Samfrenders kiendelse, og taxering, bemælte Gaard at deele imellem denne S: Mands 
Mortten Jacobsens efterlefvende hustru, og børn som den er berettiged efter derom opretted brefve, 
og Dacumenters indhold,  
Saa  blef denne S: Mands Ifareklæder wurdered af bemælte wurderings mænd som er følgende, en 
sort fifskaftes kioel under forred med røt wadmel for 3 Sld., en graae fifskaftes kioel med røt 
wadmel under forred, og sorte knapper udi for 10 mrk., en gl. sort fifskaftes kioel med sorte haar 
knapper udi og under forred for 4 mrk., en røed wadmels forreskiorte under forred med hvidt 
lærred, og hegter forneer og mæssing knapper for henderne 4 mrk., it par feld berred skin bopser 
under forred med lærred er sat for 4 mrk., it pat sorte klædis bopser under forred med lærred 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne denne Sal: Mands Ifareklæder til penge 9 Sld.,  
Hvilke deelis imellem de nu lefvende 2 sønner og 3 døttre, efter som dend yngste daatter Maria 
Mortensdaatter, og ved døden afgik nu i dag skiftes holdis, er saa der af en broderlaad 10 mrk. 4 4/7 
skl., og en søsterlaad er 5 mrk. 2 2/7 skl., for 
Dend eldste søn Hans Mortensen som er sin egen wærge hans anpart som er 10 mrk. 4 skl., der 
for er udlagt it par feld berred skin bopser under forred med lærred for 4 mrk., og en gl. sort 
fifskaftes kioel med sorte haar knapper udi, og rannedunder foer for 4 mrk., it par sorte klædis 
bopser under forred med lerred for 2 mrk., for resten 4 skl., annammis ved hans eldste søsters laad. 
Dend anden broder Jens Morttensen for sin anpart som er 10 mrk. 4 skl., er udlagt en graae 
fifskaftes kioel med røt wadmels under forred, og sorte knapper udi for 10 mrk., hos sin Eldste 
søsters laad at have de 4 skl.,  
Dend eldste daatter Karne Morttensdaatter for sin anpart 5 mrk. 2 skl., er udlagt en sort 
fifskaftes kioel under forred med røt wadmel er sat for 3 Sld., til overs 6 mrk. 14 skl.,  
Dend 3 daatter er Sidzele Mortensdaatter for hendes anpart som er 5 mrk. 2 skl., er udlagt hos 
sin eldste søster Karne Mortensdaatters laad af en sort fifskaftes kioel at have disse 5 mrk. 2 
skl.,  
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Dend 4 daatter Walborig Mortensdaatter for sin anpart 5 mrk. 2 skl., er udlagt en røed wadmels 
foer skiorte under forred med hvidt læred og hegter for neer, og mæssing knapper for henderne for 4 
mrk., af en sort fifskaftes kioel hos sin eldste søster at have 1 mrk. 2 skl.,  
Her imod beholte Enken sine egne Ifareklæder hvor med hun nøyedis,  
Hvornest  blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner og er der til 
giort udlæg som følger;  
Imod denne S: Mands begrafvelsis bekaastning, saa vel som og imod den bekostning Enken har 
anvendt paa it barn som strax efter faderen ved døden afgik, og er begrafved, item og imod den 
bekaastning som Enken skal anvende paa den yngste daatter som og nu døde, og skal begrafves, des 
ligeste og til forsterløn som Enken anvender paa de minste hendis børn, som er ringe af alder, og nu 
er svag af smaae kopper, det til sammen, der for Enken af de vedkommende, efter aftale paa 
Sterfboet blef samtyked at nyde udlæg her af Sterfboeds middel for penge 50 Sld.,her for er udlagt, 
en brun hest for 8 Sld., en gul stierned Hoppe for 8 Sld., en røe skimled Hoppe for 6 Sld., en røe 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmed en forred Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe 
braaged stud for 6 Sld. 2 mrk., 4 gl. Gies og en Gaase 6 mrk. 4 skl., en kaabber kedel paaen tønde 
stoer med it øre for 10 mrk., 4 tønder Haure i straaed for 2 Sld., til ofvers 4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage til salatio 5 Sld., der for er giort indførsel udi en brendevins pande 
med hat og pibber for 5 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilged 6 Sld. 3 mrk., indført der for i forde brendevins pande 
for 6 Sld. 3 mrk.,  
Stempled papir til dette skiftebref saa velsom og for dend der lenge som her efter mældis, om disse 
2 de afdøde børn, imellem Moderen, og de andre sødskende der for 9 mrk., indført i forde brende 
vinspande for 9 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 4 mrk., er 2 Sld., der for indført i forde 
brendevins pande for 2 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 66 Sld., 
Liqvideret blifver udi behold, og til deeling penge 259 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Deraf tilkommer Moderen dend halfve part som er 129 Sld. 2 mrk. 14½ skl., 
Dend anden halfvepart deelis først imellem samptlig denne Salig Mands efter ham lefvende børn   
Som var 2 sønner og 5 døttre, er der af en broderlaad 28 Sld. 3 mrk. 5 skl., og en søsterlaad er penge 
14 Sld. 1 mrk. 10 ½ skl., Men som dend anden daatter Kirsten Morttensdaatter, og dend yngste 
daatter Maria Mortensdaatter saa strax efter faderen som før er mælt, og ved døden er 
afgangen, Saa deelis de 2de søsterlaader igien imellem Moderen og fælleds sødskende, hvor af 
Moderens laad som arfver en broderlaad, saa og de 2de brødre laader til hver er 6 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
og hver af de 3de søstre tilkommer 3 Sld. 13 skl., Saaleedis blifver da Enkens laad efter sin S: Mand 
og begge hendis afdøde døttre i alt penge 136 Sld. 8½ skl., og en hver af de 2de denne S: Mands 
sønners laad, baade efter deris Sal: Fader og 2de deris hen nefnte søstre er i alt penge 35 Sld. 15 skl., 
og er hver søsterlaad, baade efter deris Sal: Fader, og 2de deris afdøde sødskende er i alt penge 17 
Sld. 2 mrk. 7½ skl.,  
For Enkens anpart som tilsammen er 136  Sld. 8½ skl., er udlagt en brun skimled Hoppe for 5 Sld., 
en soed stierned Hoppe for 5 Sld., en gul blised Hoppe 6 Sld., en liden røe braaged Koe for 4 Sld., 
en bleg brun Koe 4 Sld., en sort hielmed Koe 6 Sld., en sort hielmed Tyr 6 Sld., 2 brune stude begge 
15 Sld., en brun braaged Qvige 10 mrk., en røe hielmed Tyrkalf 9 mrk., en røe stierned studkalf for 
7 mrk., en sort hielmed studkalf for 6 mrk., en sort braaged Qvigekalf for 2 Sld., en brun kraag 
røgged Qvigekalf for 5 mrk., en røe hielmed hvid manked Qvigekalf for 4 mrk., en sort hielmed 
Tyrkalf for 4 mrk., 3 sorte stiernede Tyrkalfve á 3 mrk er 9 mrk., 10 Faar á 3 mrk. 8 skl er 8 Sld. 3 
mrk., 2 hvide Soe Svin á 3 mrk. 4 skl er 6 mrk. 8 skl., 2 hvide galtsvin á 3 mrk er 6 mrk., 2 fior gl. 
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grise á 1 mrk. 12 skl er 3 mrk. 8 skl., en brøgerkedel paa en tønde stoer er vigtig og sat for 14 Sld., i 
Herberg hused i østersengen en hiemme giort olmersdug ofverdynne 8 mrk., en nye linnen 
underdynne for 4 Sld., en nye linnen hofveddynne 6 mrk., en blaae ranned linnen hofved dynne 6 
mrk., en hvid ullen og linnen hofved pude foruden lin vor for 5 mrk., en blaa ranned hofved pude 
uden lin waar for 5 mrk., 2 bruegarns lagen á 5 mrk er 10 mrk., en nye wefved benkedynne waar 
med spoelskaded under waar 4 alen lang for bord enden i stuen for 10 mrk., it nye wefved 
benkedynne vor 6 allen lang med spoelskaded under foer med nogen fier udi under winduen i stuen 
sat for 5 Sld., 3 tønder Biug i straaet á 6 mrk er 18 mrk., en arbieds wogn med smaa stier til for 2 
Sld., en arbieds wogn for uden stier for 4 mrk., en skouf sleede med jern vidier og dret 2 mrk., en 
ploug med jern juhl og bøsse for 6 mrk., it aar med bil 8 skl., 2 gl. Høestier for 8 skl., it fyre 
wraaeskab med 2 gl. laase foer, og 3 rum udi stuen for 10 mrk., it fyre bord med lugt foed og skuffe 
10 mrk., 2 tønder Rug som er saaed her ved gaarden i afvigte fisked, der af strøe korned sat for 
penge 5 Sld., en haand qvern med huus og seiel for 4 mrk., it øllkar for 1 mrk. 8 skl., en smør saae 8 
skl., en finne kitte for 3 skl., en finne spar 3 skl., ved udfartens udlæg 2½ skl., :/: 
Dend eldste søn Hans Morttensen sin egen wærge tilkommer i alt som før er mælt i arf penge 35 
Sld. 15 skl., hvor for er udlagt hos Jens Thoersen paa Dovbierg som hand er skyldig her til boet 
som før ermælt 5 Sld., en guhl brun stierned Hoppe for 4 Sld., en sort skiolded Koe 5 Sld., en liden 
røe hielmed Tyr for 14 mrk., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., 2 tønder torsken Biug paa tilled 3 Sld., 
it øllkar paa en tønde stoer for 3 mrk., 3 stand tønder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., en gres seies med bom 
og ringe 2 mrk., 2 Høe tyfve á 6 skl er 12 skl., en staur øpse for 1 mrk. 4 skl., en stolpe naur 12 skl., 
2 lynge rifver 12 skl., 6 tønder haure paa tilled á 2 mrk er 3 Sld., 2 tønder Rug meel i Krobhused á 
10 mrk er 5 Sld., en jern handstang 2 mrk. 8 skl., udi en liden seng wæsten til i Herberghused, en 
blaae ranned linnen ofverdynne 2 Sld., til overs 3 skl., :/: 
Dend anden søn Jens Mortensen som Fenrich Hans Gødik er wærge for tilkommer efter som før 
er mælt  i arf penge 35 Sld. 15 skl., der for udlagt, en sort stierned Koe for 6 Sld., en brun Qvige for 
14 mrk., 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., I wæster seng i Herberghused en hiemme giort olmerdugs 
blaa ranned overdynne for 2 Sld., en hiem wefved linnen underdynne for 10 mrk., en linnen wefved 
hofved dynne 5 mrk., 2 blaae ranned bolster hofved puder med lin vor paa á 4 mrk er 2 Sld., 2 smaa 
blaargarns lagen á 2 mrk er 4 mrk., it lesned sengklæde 6 mrk., 2 tønder Rug paa lofted á 2 Sld er 4 
Sld., hos Bendt Andersen udbygger paa den 29 gaards grund i Clemmedsker sogn  som hand her til 
boet nu er skyldig husleje affordre 3 Sld., en fyre kiste med gl. laas i stuen for 5 mrk., 2 gl. kaappe 
bord duge á 3 mrk er 6 mrk., 2 hamle tøm og halseeler for 1 mrk. 12 skl., 2 øll tønder i wæster 
lengde á 1 mrk er 2 mrk., 2 røke bagstoele á 1 mrk er 2 mrk., hos Niels Jensen Fyn boe boende i  
Clemmedsker sogn som hand her til boet er skyldig 8 mrk., 2 tønde Sek á 1 mrk er 2 mrk., hos forde 
sin  broders udlæg at have 3 skl., :/: 
Dend eldste daatter Karne Morttensdaatter som Samsing Samsingsen i Aakier sogn er wærge 
for tilkommer baade efter fader, og berørte 2de sinne søstre i alt penge 17 Sld. 2 mrk. 7½ skl., der 
for er udlagt it brun blised gilled Hestføll 3 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., en røe Qvige 3 Sld., 2 
Faar 7 mrk., i en liden seng wæsten til i Herberghused en hvid linnen under dynne for 10 mrk., en 
ullen hoved dynne 2 mrk., en pude med lin vor 2 mrk., bemælte sengested for 2 mrk., en wefved 
benkedynne paa nørre benk i stuen 5 allen lang for 3 mrk., en wan saae for 6 skl., hos Enkens 
udfarts udlæg at have 1½ skl., :/: 
Dend 3 daatter Sidzele Morttensdaatter som Jørgen Gødik i Nyelaursker sogn er wærge for 
tilkommer efter sin fader og begge hendis afdøde sødskende i alt 17 Sld. 2 mrk. 7½ skl., udlagt en 
gul blised Hoppe 3 Sld., it gult ugilled Hestføll for 6 mrk., en sort Koe med hvide fødder for 5 Sld. 
2 mrk., en sort blised Qvige for 11 mrk., 2 Faar 7 mrk., i nørre seng i Herberghused en linnen 
underdynne for 10 mrk., it holt sengested med skammel norden til i Herberghused for 2 mrk., 3 ege 
sybøtter 9 skl., til ofvers 1½ skl., :/: 
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Dend 4 daatter Walborig Morttensdaatter som Hans Monsen boende i Skeenede bye i 
Clemmedsker sogn. er wærge for tilkommer efter sin fader og begge hendis afdøde sødskende i arf i 
alt 17 Sld. 2 mrk. 7½ skl., der for udlagt it røe blised ugilled Hestføll 2 Sld., en sort stul horned Koe 
5 Sld., en sort studkalf for 9 mrk., 2 Faar 7 mrk., i nørre seng i Herberghused en linnen hofdynne 4 
mrk., it gl. lesned sengklæde 2 mrk., 2 blaargarns lagen 4 mrk., en hofved pude med lin vor 3 mrk., 
en lesned agedynne med spoelskaded under foer 1 mrk. 8 skl., en wefved benkedynne med gul 
under foer 2 alen lang 1 mrk., en nye wefved agedynne med dragsøms under foer 1 mrk. 4 skl., it 
hiønde med skin under foer og wefved i stienne 1 mrk., en syed agedynne med barked skin under 
for 2 mrk., en kierne med laag og stau 8 skl., en nye smør fiering 1 mrk., 4 straabonds tønder á 6 skl 
er 1 mrk. 8 skl., it stude aag med ring 8 skl., en drag lenke 8 skl., en finne saae 12 skl., 4er finne 
sybøtter 8 skl., 2 finne spanne 6 skl., en jern gryde kraag 1 mrk., hos søsteren Sidzeles laad at have 
1½ skl., :/: 
Ved slutning af dette skifte blef Enken med sin laugwærge, og samptlig wærgerne endnu af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, 
hvor til de svarede ej videre at være end angifved er, og forskrefved staar, og blefven her paa 
Sterfboet afhandled imellem Enken, og hendis laugwærge paa eene side, og samptlig wærgerne paa 
anden side, Saa leedis at Enken skal beholde forskrefne børnens tillagt løsøre goeds hos sig under 
sit wærgemaal, men der som Enken igien vorder forsiuned, da wærgerne med Enken her om videre 
at hanle, og paa begge sider her med at forholde sig efter lowen og forelæggis wærgerne imidlertid 
med Enken at have indseende, at børnen ej lider nogen skade, hvor ved paa dette skifte er slutted, 
hvilked saa at være Passeret Des til widnisbiurd nu vore hender, og signeter,  
Skiftestæden d. 14 Marty 1702.  H: Schulth. H: Brugman.       
Paa Enkens wegne som laugwerge    Hans H:R: Rømer. 
Hans H:M:S: Mogensen. Hans Gødik. Samsing Buk. 
Jørgen Gødik. Hans Mortensen. Lars L:H:S: Hansen. 
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Anno 1702. Den 16 Marty. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation, efter Niels Olufsens, Salig Hustru Marne Hansdaatter, som 
tilforre var i Ekteskab med S: Jørgen Morttensen som for hende ved døden er afgangen, og det 
imellem denne S: Qvinde efter lefvende mand bemælte Niels Ollufsen som boer paa det 6 Kongl: 
May: Wornede i Nyelaursker, hvor denne S: Qvinde ved døden er afgangen, og denne Salig Qvindis 
børn som nu lefver og hun hafver aufled med sin forde afdøde mand Jørgen Morttensen som er  5 
døttre. Nemlig. 
 
Dend eldste daatter er  Boel  Jørgensdaatter  nu paa 20de aar gl. for hende er forhen til wærge 
anordned som nu derved forblifver Peder Sørrensen boende i Persker sogn. 
Dend anden daatter Elisabeth Jørgensdaatter nu paa 18 aar gl. for hende er til wærge anordnet 
Peder Andersen i bemelte Nyelaursker sogn. 
Dend 3 daatter er Giertrud Jørgensdaatter paa 16 aar gl. for hende er til wærge anordnet som 
nu forblifver Peder Espersen i bemelte Nyelaursker sogn. 
Dend 4. daatter er Kirstine Jørgensdaatter nu paa 12 aar gl. for hende er til wærge anordnet og 
nu derved forblifver Terkel Jensen boende i Østermarie sogn. i Aarløsse. 
Dend yngste daatter Signe Jørgensdaatter paa 7 aar gl. for hende er til wærge anordned udi 
forige skifte, og nu forblifver Claus Jørgensen i Myre og i Wæstermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Welbaarne Hr: Obersten, Ober  Commendant, og 
amtmand etc. Reedis, fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel Madsen og Rasmus Mortensen. Begge i 
bemelte Nyelaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En sort stierned Hest gilling for 13 Sld., en gl. blised Hest gilling 5 Sld., en blak stierned Hoppe 5 
Sld., en brun Hoppe for 8 Sld., en ung brun stierned og snopped Hoppe for 6 Sld., it ung brun 
stierned Hors Øeg 2 aar gl. for 4 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort hielmed Koe for 6 Sld., en røe Koe for 6 Sld., en bleg braaged hielmed Koe 5 Sld., en røe 
hielmed Koe 6 Sld., it sort braaged hielmed stud nød 4 Sld., it røt Qvigenød 10 mrk., en fior gl. blak 
braaged Qvigekalf 6 mrk., en sort hielmed spæ Tyrkalf for 2 mrk., en røe hielmed dito 2 mrk., en 
røe stierned dito 2 mrk.,  
Faar og Lam. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 4 fior gl. Lam á 2 mrk er 2 Sld.,  
Gies. 5 gl. Gies og en Gaasse á 20 skl er 7 mrk. 8 skl.,  
Svin. En graae belted Soe 3 mrk. 8 skl., en hvid Soe for 3 mrk., 4 aar gl. galt gris á 2 mrk er 2 Sld.,  
Boehave.  
En arbieds wogn med stier tøm hammel, og halseeler for 10 mrk., en wogn foruden stier 2 Sld., en 
ruhl med jern tapper og skogle for 3 mrk. 8 skl., 2 harrer 1 mrk., it aar med bil 1 mrk., en tekeaas 1 
mrk., en ege planke naar ofver 1½ stolperum 1 mrk., it ege bræ naar over it stolperum 6 skl., it nyt 
fyrebræ naar overs it stolperum for 12 skl., it fyrebræ udi er it spor hugen er sat for 8 skl., endnu it 
gl. fyre bræ ofver it stolperum 4 skl., it styke fyre bræ 4 skl., 2 gl.Høestier for 8 skl., en jerned 
hammel og tøm, med haar tøm streng 1 mrk., 5 skibs vrag stomper som kand brugis till Hest bølger 
á 2 skl er 10 skl., it svinetrug for 4 skl., it svinnetrug for 2 skl., 2 eegebræder østen till i Gaarden der 
af it sat for 12 skl., og det andet 6 skl., it furrebræ vesten till i Gaarden for 4 skl., it egebræ som i en 
cammer 2 skl., nok i laden it aar med bill paa for 1 mrk., it gl. deignetrug for 1 mrk. 4 skl., en ølhalf 
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tønde for 1 mrk., it tønde stomme i it cammer 2 skl., i Steerhuuset, en gl. standtønde for 10 skl., en 
straaebonds gl. tønde for 2 skl., nog en gl. tønde for 6 skl., nog en tønde i forstuen 4 skl., en gl. 
kalfve tønde for 6 skl., en tønde Rug meell staaende i it cammer med tønden sat for 3 Sld., 
 I  it Cammer ved Steerhuset, 
 En  straae bonds tønde for 8 skl., en tom tønde for 6 skl., nog en liden tønde 4 skl., der udi er en 
skeppe biug er sat for 1 mrk., en ballig for 6 skl., en fiering med sigtet biugmeel udi for 1 mrk. 8 
skl., en halftønde for 4 skl., en liden kierne for 8 skl., en ege kitte for 4 skl., en hugge stok med 3 
been udi for 4 skl., en haandqvern med huus og træ seigl for 3 mrk., 2 half punne bøtter for 8 skl., 4 
sybøtter á 3 skl er 12 skl., it lidet drøfte trug for 4 skl., en liden oting for 4 skl., 2 sold á 6 skl er 12 
skl., 4 bøtter med en bære kande i bereignet støket sat for 4 skl., er 1 mrk., en kalle bøtte for 2 skl., 
2 nye opslinget axsle á 6 skl er 12 skl., en sennerps qvern med jern seyel for 12 skl., it drøfte trug 
for 8 skl.,  
I  Krobhuset, 
 En  straaebonds tønde med nogen fiær udi for 1 mrk. 8 skl., en  stor ballig for 6 skl., en liden saae 
for 2 skl., en tom tønde for 8 skl., en tom halftønde 4 skl., endnu en saae for 2 skl.,:/: 
Paa Tillet. 
It Ølkar for 2 mrk., en tønde for 8 skl., en dito for 8 skl., 2 tønde stomme 4 skl., en fiering for 4 skl., 
en gl. kierne for 12 skl., en sybøtte for 2 skl., en ørebøtte for 4 skl., en sille fiering for 4 skl., en 
aaulang leyel for 4 skl., en gl. rum leyel 2 skl., en dito for 3 skl., en dito for 4 skl., en gl. kiste med 
gl. laas og hengsler, er Giertrud Jørgensdaatter bevilget, it brødbende for 4 skl., en nye sybøtte for 
4 skl., en æltønde for 1 mrk. 8 skl., en trætragter for 4 skl., en skibs vrag luge for 6 skl., it gl. førre 
madskab for 1 mrk., it lidet gl. førre skrin med en gl. laas for 8 skl., it firkantet sengested er sat for 1 
Sld. 2 mrk., 2 sengesteder under en fiel med en skammel till er sat for 3 mrk., :/: 
Sengeklæder i Krobhuset i Øster seng. 
En hvid ullen ofverdynne for 6 mrk., en hvid ullen underdynne for 6 mrk., en hvid ullen 
hofvetdynne for 2 mrk., I Wester seng. En hvid linnen underdynne for 1 Sld. 3 mrk., en linnen 
hofvet dynne 2 mrk., en hvid ullen ofverdynne for 1 Sld., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., i ded 
firkantet sengested, er en sort rannet under dynne som er ullen for 2 mrk. 8 skl., en gl. ullen og 
linnen ofverdynne for 1 mrk., 2 gl. linnen puder uden lin waar for 2 mrk. 12 skl.,  
Benche klæder en nye wefved benkedynne 3 allen lang i Krobhuset for 2 Sld., en nye wefvet 
agedynne 1 Sld.,  
I Stuen. 
En nye wefvet bekedynne 2½ alen lang for bord enden for 1 Sld., en gl. wefvet benkedynne under 
winduen 6 allen lang, som er med skind waar under for 1 Sld., it blaae agtigt nye wefvet hiønde 
med gull under foer for 2 mrk., it syed hiønde med guhlet underfoer for 12 skl., it gl. hiønde med en 
rød lap paa for 4 skl., it gl. wraaeskab med 2 dørre og it drag rum og 2 gl. laase forre for 1 Sld. 1 
mrk., it gl. furrebord med bordskuffe og aaben foed for 1 mrk. 8 skl., en lin wefved behørig jern er 
sat for 3 Sld. 2 mrk., nog er wurderet, it røe agtig wefved hiønde, med røt wadmels underfoer, er sat 
for 1 Sld., it gl. pløssis hiønde med røt under foer for 3 mrk., it syed hiønde med gult underfoer for 
3 mrk.,  
Sengen i stuen. 
Der udi er it bruegarns lagen med 3 bræder udi for 7 mrk., en linnen rannet bolster hofvetdynne for 
4 mrk., en gl. rannit bolster pude uden lin vor for 1 mrk. 4 skl., en gl. ullen blaae rannet ofverdynne 
for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen hofvetdynne for 2 mrk., en linnen 
hofvet dynne for 12 skl., en bred rannet ullen hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., en lang ullen hofvet 
dynne for 2 mrk., en linnen underdynne 2 Sld., 3 støker gullet trøgt gl. sparlagen med kappe till for 
2 mrk. 8 skl.,  
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It sengested i stuen med en ofven om for 4 mrk. 8 skl., en gl. røke bag stoel for 12 skl., en liden 
spinde stoel med ny sponnebon udi for 8 skl., 2 gl. spinde stoele for 1 mrk. 8 skl.,  
Jern Ware. 2 tørf jern á 8 skl er 1 mrk., en lyng rifve for 8 skl., en jern tyfve for 8 skl., en gl. spade 
for 2 skl., en stauf øpse for 12 skl., en liden krak øpse 4 skl., it stor bord med skoffe for 2 skl., it 
søm bord med skaft for 2 skl., en jern haand stang, vog 12½ skaalpund á 3 skl er 2 mrk 5 skl., en 
ploug med behørige jern hiul bøsse og ringe for 1 Sld. 2 mrk.,  
Kaaber. 
En gl. 2 spanne kaabber kedel med en jerngrefve udi, ng tilsammen 7 skaalpund, der af fradragis for 
soed og grefve 1 skaalpund blifver igien 6 skaalpund sat for 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en brøger kedel 
paa en tønde stoer er vegtig naar for soedet er afslagen, er igien 22 skaalpund á 1 mrk. 8 skl er 7 
Sld. 3 mrk., en gl. lappet mæssing kedel med jern grefver udi paa 6 potter stor for 1 mrk. 4 skl., en 
mæssing kedel paa en span stoer for 6 mrk., en jern gryde kraag er sat for 2 mrk., it bufve saug for 8 
skl., 2 gl. karm jern till at sætte bag udi en wogn for 8 skl., it runt skrifve blad for 8 skl.,  
Thin.  
3 gl. smaae Thinfade vog 6½ skaalpund á 14 skl er 5 mrk. 11 skl., 6 skaalpund dum i en pose á 1 
mrk er 1 Sld. 2 mrk., en liden Tin skaall for 14 skl., en gl. mæssing lyse stage for 12 skl., en 
Sølfskee med Jørgen Maartens navn paa og Marne Hansdaatters navn med flad skaft for 2 Sld. 3 
mrk., 
I Laden. Er i straaet 3 tønder Biug som det er sadt for af wurderings mændene á 5 mrk er 3 Sld. 3 
mrk., 3 tønder Rug som er saaed, her boet tilhørrende, deraf sættes strøkornet og for tønden satt 7 
mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
Paa Tillet, er 7 tønder Haure á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk., It gl. blaargarns haandklæde er sat for 8 skl., 
rn blaargarns borddug med 1½ bred udi for 2 mrk., en liden kurf dug for 1 mrk. 4 skl., it bruegarns 
pude vor 1 mrk., it bruegarns pude vor 12 skl., it øllkar paa 1½ tønde stoer i rummet, findis at verre 
laandt till Præstegaarden nu sat for 3 mrk., saa blef samptlig de vedkommende Niels Ollufsen og 
tilstæde værrende arfvinger af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette Sterfboes 
Middel at angifve, der till de svarede ej vider at verre, end angifvet er og forskrefvet staar, hvor saa 
forskrefne boets middel er sammen reignet som bedrager till 
penge 172 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Hvor saa blef angifven denne Sahl: Qvindis Ifare eller Gangklæder, og blef af bemelte wurderings 
mænd taxeret somfølger nemlig. It sort fifskaftes skiørt for 4 mrk., it blaat ullet og linned skiørt for 
4 mrk., it røt wadmels skiørt for 4 mrk., it sort firskaftes gl. skiørt for 3 mrk., ringer 1 mrk., en gl. 
sort klædis kiol er sat for 2 mrk. 8 skl., en sort gl. pollemetis trøye for 2 mrk., en nye sort fifskaftes 
kalfkiol for 4 mrk., en gl. sort fifskaftis halfkiol for 1 mrk. 4 skl., en grouf sort pollemetis muffe 8 
skl., hvis linnen som denne Sahl: Qvinde eyede, blef her paa skiftet nu fremlagt, og deelt straxsen 
børnen imellem sig af paaklæde, og som de 2de eldste døttre har til forne her fra boet bekommet, saa 
mange ullenklæder at disse anførdte i fareklæder der imod kand opgaae, saa blef nu efter aftale her 
paa Sterfboet samtøket at disse Ifareklæder skall deelis imellem de 3de yngste døttre, og andrager de 
anførte Ifareklæder till penge 6 Sld. 4 skl., er till en hvers laad penge 2 Sld. 1 1/3 skl., 
Saa er dend første daatter Giertrud Jørgensdaatter for sin anpart 2 Sld. 1 1/3 skl., udlagt it sort 
fifskaf skiørdt for 4 mrk., en gl. sort klædis kiol 2 mrk. 8 skl., en sort fifskaftes halfkiol for 1 mrk. 4 
skl., en grouf pollemettis muffe for 8 skl., er 2 Sld. 4 skl., till ofvers 2 2/3 skl., :/: 
Dend anden daatter deraf er Kirstine Jørgensdaatter for sin anpart 2 Sld. 1 1/3 skl., er udlagt it 
blaat ullet og lindet skiørt for 4 mrk., en nye sort fifskaftes halfkiol for 4 mrk., hos systerens laad 1 
1/3 skl.,:/: 
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Dend yngste søster Seigne Jørgensdaatter for sin anpart 2 Sld. 1 1/3 skl., er udlagt it røt 
wadmels skiørt for 4 mrk., it sort firskaftes gl. skiørt for 2 mrk., en sort gl. pollemetis trøye for 2 
mrk., hos søsteren Giertrud 1 1/3 skl., 
Og blef saa her paa Sterfboet aftalt, saa som børnen er trengende til Ifareklædeeeer, skal de strax 
hafve bemelte klæder til at paaklæde sig og forslide, og der imod beholte Niels Ollufsen deris 
Stiffader sine egne Ifareklæder, og var med forskrefne saaleedis welltilfreds og fornøyet i alle 
maader forskrefne saa at være Passeret Registeret og wurderet som forskrefvet staar, des till 
vidnisbiurd under vore hænder og signetter. Rasmus Maartensen. Mikel Madsen. 
 
Saa blef dernest angifven efter schrefne Gield og Prætensioner, og er der till Giort  
Udleg som her efter følger nemlig. 
Kongl: May: Ambtskrifver og Ridefouged Hr: Hans Henrich Schor, fordrer efter sin fortegnelse, 
som rester for Anno 1701. 2 lispund 1. fe: pund smør 2 Rixd. 1 mrk. 9 skl., en tønde torsk 4 Rd., 2 
les veed negelt og bbp = 3 mrk., Ægte og knektepenge 2 Rd. 1 mrk. 6 skl., smørtræ penge 4½ skl., 
Summa 9 Rd. 4 skl., giør 13 Sld. 2 mrk. 4 skl., her for er udlagt en sort stiernet Hest gilling for 
penge 13 Sld., en tønde Haure for 2 mrk., en liden krak øpse for 4 skl.,  
Videre er dette fornefne 6 waarnede i Nylaursker sogn, efter dend forhen bagne skiønning, som af 
øfrigheden er anstillet og ved fire mænd forrettet, som indeholder saaleedis, dend 6 Waarned Niels 
Ollufsen udi Nylaursker sogn. 
Stufvelengen er 10 stolperum, gl. hafvet tømmer, og befindis leyderne langs igiemmen at verre 
opraadnede, det øfrige tømmer er med gl. tag, og én deel deraf brystfeldig, Ladelengen 10 
Stolperum er gl. og brøstfeldig, leyderne omkring paa begge siderne erre opraadnede, og heller 
lengen i sig self paa støtter det nu anseet og af disse herved skifte brugende wurderings mænd som 
melt er befunden og i brøst taxerit till reparation paa stufvelengden for 10 Sld., og paa ladelengden 
till reparation taxeret for 15 Sld., tilsammen penge 25 Sld., hvor for Niels Ollufsen skeer udleg, og 
der imod anbefallis her ved hand straxsen samme paa fornefnte 6 Waarned anvender, saa at gaarden 
med sin forde biugning kand bestaae ved videre skiønning uden brøst, for disse 25 Sld., er udlagt en 
brun bliset Hest gilling er sat for 5 Sld., en blak stiernet Hoppe for 5 Sld., en brun Hoppe for 8 Sld., 
it brunt ung stiernet Hors Øg 2 aar gl. for 4 Sld. 2 mrk., it rør Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk., :/: clar. 
Jon Jensen i Nylaursker sogn fordred laandte penge som vedgikes penge 5 Sld. 2 mrk., her for er 
udlagt, en bleeg braag hielmet Koe for 5 Sld., en røe stiernet Tyrkalf for 2 mrk., :/: 
Anders Ollufsen boende i Arnager fordred laante penge som vedgikis penge 8 Sld. 3 mrk., her for er 
udlagt, en røe hielmet Koe for 6 Sld., I Krubhuuset i østerseng, en hvid ullen ofverdynne 1 Sld. 2 
mrk., en hvid ullen hofdynne for 2 mrk., 2 sengesteder under en fiel med en skammel till for 3 mrk.,  
Jørgen Rosmand i Rønne fordred efter afreigning penge 11 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt en brun ung 
snoppet og stiernet Hoppe for 6 Sld., it sort braaget hielmet studnød  4 Sld., 4 fior gl. Lam á 2 mrk 
er 2 Sld., til ofvers 14 skl., :/: 
Svend Andersen i Knudsker sogn fordred laandte penge 10 Sld., udlagt en sort hielmet Koe for 6 
Sld., i wester seng i Krubhuuset, en linnen underdynne for  1 Sld. 3 mrk., I øster seng, en hvid ullen 
underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en haandqvern med huus og seiel for 3 mrk., :/: 
Efter en reigning som nu Sahl: Proubsten Hr: Jens Morsing forhen har meddelt, findis at hand 
krefver her af boet 9 Sld. 1 mrk. 12 skl., af hvilken reigning ike kand gotgiøris de derudi opførte 14 
mrk., for tiende bevilget som skulle reste for 1698. efter som det skiftebref gangrt efter dend Sahl: 
Qvindis første mand Sahl: Jørgen Maartensen udførlig forclarer Passeret dend 13 November 1699. 
hvad bemelte Hrr. Proubsten paa dend tid hafde at Prætendere i Sterfboet og var kommen i deeling 
efter Hrr. Proubsten Sahl: Kiereste, hvor for de 14 mrk., afdragis rester saa igien som Hrr: Prousten 
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efter sin reigning og berørte skiftebref tilkommer penge 5 Sld. 3 mrk. 12 skl., her for er udlagt en 
røe Koe sat for 6 Sld., til ofvers 4 skl., :/: 
Niels Frost i Rønne fordrer efter sin seddel som vedgikes penge 6 mrk., udlagt i Westerseng i 
Krobhuuset, en linnen hofvet dynne for 2 mrk., en hvid ullen ofverdynne for 4 mrk., :/: 
Henrik Henriksen i Rønne fordred som vedgikes penge 3 mrk. 12 skl., udlagt en hvid Soe for 3 
mrk., 4 sybøtter i Steerhuset for 12 skl.,:/: 
Peder Esbersen i Nylaursker sogn. fordred for gierepenge 2 mrk., her for er udlagt, en øltønde for 1 
mrk. 8 skl., it drøfte trug for 8 skl.,  
Mads Hansen i Westermarie sogn fordrer Koeleye 2 mrk. 12 skl., her for er udlagt i ded firkantet 
sengested 2 puder uden lin vor for 12 skl., :/:: 
Hans Pedersen paa klint i Westermarie sogn fordred for skouf vare penge 2 mrk., her for er udlagt, 
it blaa agtig nye wefved hiønde med guhl under foer for 2 mrk., :/: 
Elisabeth Jørgensdaatter fordred som hun fortiente hos Sahl: Proubsten Høsteløn, og Sterfboet paa 
hendis wegne er gaat giort 4 mrk., nog laante penge 3 mrk. 8 skl., nog for en ost 2 mrk., er 2 Sld. 1 
mrk. 8 skl., her for er udlagt en nye wefvet benkedynne 3 allen lang i Krubhuuset  sat for 2 Sld., en 
straae bonds tønde med nogen fir udi for 1 mrk. 8 skl., :/: 
I ligemaade fordred Giertrud Jørgensdaatter fornefne Høsteløn 4 mrk., her for er udlagt en nye 
wefvet agedynne for 4 mrk., :/: 
Anders Mounsen og Povell Jensen fordred arbedsløn paa liig kisten i alt 3 mrk., her for udlagt, en 
røe hielmet Tyrkalf for 2 mrk., en liden otting for 4 skl., 2 sold for 12 skl., :/: 
For deeler till liig kisten till denne Sahl: Qvindis liig rester penge 4 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., 
en ølhalf tønde 1 mrk., :/: 
Mouns Hansen i Nyker sogn ved Christen Jensen i Nylaursker sogn lod fordre 1 mrk. 8 skl., udlagt 
i Cammeret ved Steerhuuset, en tønde for 8 skl., en tønde for 6 skl., en tønde for 4 skl., en ballig for 
6 skl.,  
Esper Morttensen i Nylaursker sogn ved sin hustru fordred for 2 windves Car 2 mrk., udlagt 3 
bøtter og en bære kande i Steerhuus Cammeret 1 mrk., 2 opslinget axsle for 12 skl., en ege kitte for 
4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 14 mrk., udlagt en Sølfskee for 11 mrk., 2 tønder Haufre 
for 4 mrk., till ofvers 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt bevilget 5 Sld., udlagt 2 unge Svin á 2 mrk er 4 
mrk., 2 karm jern 8 skl., it runt skrifve blad 8 skl., er 1 mrk., 6 skaalpund i en pose for 6 mrk., en gl. 
kaaber kedel for 6 mrk., en jern haand stang for 2 mrk. 5 skl., it bufve sauf for 8 skl., en leyel for 3 
skl., :/: 
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt en tønde haufre for 2 mrk., ved 
skifteforwalterens udleg 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., udlagt en blaargarns bord dug 
for 2 mrk., en kurf dug 1 mrk. 4 skl., it pude vor 1 mrk., nog pude vor 12 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner till Penge 101 Sld. 10 skl.,  
Liqvidetet blifver udi behold og til deeling penge 71 Sld. 2 mrk. 15 skl.,  
Deraf Stiffaderen Niels Ollufsen tilkommer dend halfve part som er penge 35 Sld. 3 mrk. 7½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem denne Sahl: Qvindis fornefne 5 døttre, er deraf hver 
søsterlaad 7 Sld. 11 skl.,  
Og som dagen nu er forløbeb, saa blef dette skifte der ved sluttet, at enhver her efter skal skee 
udleeg for deris anpartter, som her foran findis udreignet. 
Thi Slutning paaraabte Skifteforwalteren, om der var nogen som hafde noget videre till dette boe at 
angifve, endten at verre till beste eller videre Gield og Prætensioner, der till de vedkommende 
svarede, at de ej vidste meere, end angifvet er og forskrefvet staar, Saa blef dette skifte dermed 
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sluttet, hvilket alt saa er tilganget og Passeret som foran findis indført. Dis till widnisbiurd under 
vore hænder og Signeter skiftestæden dend 16 Marty 1702. Henrich Brugman.  
Mads Hansen.    Niels N:O:S: Ollufsen.    Niels Esbersen.      Claus Jørgensen  
 
Saa blef Stiffaderen Niels Ollufsens anpart og hofved laad som er penge 35 Sld. 3 mrk. 7½ skl., 
efterskrefne nemlig, en fior gl. blak braaget Qviekalf for 1 Sld. 2 mrk., en sort hielmet spæ tiurkalf 
sat for 2 mrk., 2 gl. Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en graae beltet Soe for 3 mrk. 8 skl., it ungt svin 
for 2 mrk., en arbieds wogn med stier, tøm, hammel og halseeler er sat for 2 Sld. 2 mrk., en ruhl 
med jern tapper og skogle for 3 mrk. 8 skl., 2 gl. harrer á 8 skl er 1 mrk., it aar med bill for 1 mrk., 
en tekeaas for 1 mrk., en tønde Rugmeel er sat for 3 Sld., i stuen en gl. wefvet benkedynne under 
winduen 6 allen lang med skind vor under 1 Sld., it wraaeskab med 2 dørre it drag rum og 2 gl.laase 
for 1 Sld. 1 mrk., it gl. fyrrebord med oben foed og skuffe i stuen for 1 mrk. 8 skl., i sengen i stuen 
it bruegarns lagen med 3 bræder udi for 1 Sld. 3 mrk., en gl. rannet bolster pude uden lin vor for 1 
mrk. 4 skl., en gl. ullen ofver dynne for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., 1 hvid ullen 
hofvet dynne for 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 12 skl., en bred rannet ullen hofvet dynne for 1 
mrk. 8 skl., en lang ullen ranned hofvet dynne for 2 mrk., en linnen underdynne for 2 Sld., 3 støker 
gult gl. trøgt spar lagen med en kappe till for 2 mrk. 8 skl.,it sengested i stuen med en list ofven om 
for 1 Sld. 8 skl., en gl. røke bag stoel for 12 skl., en liden spinnestoel med nye sponne bon udi for 8 
skl., 2 gl. spinder stoele for 8 skl., en ploug med behørige jern, hiul, bøsse og ringe for 6 mrk., en 
mæssing kedel paa en span stoer for 6 mrk., en jern gryde kraag for 2 mrk., 2 tønder Biug som er 
saaed deraf strøe kornet sat for tønden 7 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., 3 tønder Biug i straaet á 5 mrk er 3 
Sld. 3 mrk., 2 tønder Haure paa tillet for 1 Sld., i Krubhuuset en stor ballig for 6 skl., en liden saae 
for 2 skl., en tom tønde for 8 skl., en tom halftønde 4 skl., endnu en saae for 2 skl., paa tillet, en 
sybøtte for 2 skl., en ørebøtte for 4 skl., en sille fiering for 4 skl., en leyelfor 4 skl., till ofvers ½ skl., 
:/: 
Dend Eldste daatter Bohl Jørgensdaatter som Peder Søfrensen i Pedersker sogn er wærge for, er 
udlagt for sin anpart som er  penge 7 Sld. 11 skl., efterskrefne nemlig, 5 gl. Gies og Gaasse á 1 mrk. 
4 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en nye wefvet benkedynne 2½ allen lang for bordenden i stuen for 1 
Sld., en liden Tinskaall for 14 skl., en mæssing lysestage for 12 skl., en bolster hofvet dynne i stuen 
i sengen for 1 Sld., en lin wef med behørig jern for 3 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk. 7 skl., :/: 
Dend anden daatter Elisabeth Jørgensdaatter, som Peder Andersen i Nylaursker sogn er wærge 
for, tilkommer 7 Sld. 11 skl., der for udlagt it Ølkar som findis i Præstegaarden og er der till laandt, 
nu sat for 3 mrk., en liden lappet mæssing kedel for 1 mrk. 4 skl., i wester seng i Krobhuuset, it 
blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., i dend firkantet sengested en sort trannet ullen underdynne for 2 
mrk. 8 skl., en linnen og ullen ofverdynne for 1 mrk., it firkantet sengested for 6 mrk., it Faar for 3 
mrk., en wogn foruden stier er sat for 2 Sld. Hos sin syster Bohl hendis udleg at hafve 2 mrk. 2 skl.,  
Dend 3die daatter er Giertrud Jørgensdaatter som Peder Esbersen i Nyelaursker sogn er wærge 
for tilkommer 7 Sld. 11 skl., deraf forskrefne børns middel er udlagt, som hinde er tilfalden, it gl. 
plødtis hiønde med røt under foer for 3 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., en Siennerps qvern for 12 
skl., it Faar for 3 mrk., en eege planke naar ofver 1½ stolperum sat for 1 mrk., it ungt svin for 2 
mrk., it eege bræ naar ofver it stolperum sat for 6 skl., it nyt fyrre bræ naar ofver it stolperum sat for 
12 skl., it fyrre bræ hvor udi er et stor huggen sat for 8 skl., endnu it gl. fyrrebræ naar ofver it 
stolperum 4 skl.,  it støke fyrre bred tyk for 4 skl., 2 gl. Høestier begge for 8 skl., en jerned hammel 
tøm med haar tøm streng 1 mrk., 5 skibs wrag stomper som kand bruges till Hesten bøller á 2 skl er 
10 skl., it syed hiønde med gull underfoer 12 skl., it gl. hiønde med en røe lap paa for 4 skl., it 
svinetrug for 2 skl., it ege træ stomp i Steerhuus Cammered for 2 skl., it aar med bihl for 1 mrk., it 
deignetrug for 1 mrk. 4 skl., it tønde stomme i Cammered 2 skl., i Steerhuused en stand tønde for 10 
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skl., en tønde for 2 skl., en tønde 6 skl., i forstuen en tønde for 4 skl., en kalketønde for 6 skl., en 
skeppe Biug i Cammered for 1 mrk., en fiering med sigtet Biug meell udi for 1 mrk. 8 skl., en half 
tønde for 4 skl., en liden kierne for 8 skl., en huggestok med 3 been udi for 4 skl., 2 half 
punnebøtter 8 skl., it ølkar paa tillet 2 mrk., it fyrre medskab for 1 mrk., en skibswrage luge for 6 
skl., til ofvers ½ skl., :/: 
Dend 4de daatter Kirstine Jørgensdaatter, som Terkel Jensen i Aarløse i Østermarie sogn er 
wærge for tilkommer 7 Sld. 11 skl., der for er udlagt it syed hiønde med gult under foer for 3 mrk., 
it Faar for 3 mrk., hos systeren Seignes wærge Claus Jørgensen i Myrebye i Westermarie sogn at 
hafve 6 mrk. 5 skl., it svine trug for 4 skl., 2 eegebræder østen till i gaarden for 1 mrk. 8 skl., it fyrre 
bræ westen till i gaarden 4 skl., it lidet drøfte trug for 4 skl., en kalle bøtte for 2 skl., paa tillet 2 
straabonds tønder 1 mrk., 2 tønde stomme for 4 skl., en fiering for 4 skl., en kierne for 12 skl., en 
leyel for 2 skl., en leyel for 4 skl., it brød bende for 4 skl., en nye sybøtte for 4 skl., en træ tragter 
for 4 skl., it lidet fyrre skrin med en gl. laas for 8 skl., 2 tørf jern á 8 skl er 1 mrk., en løng rifve for 
8 skl., en jern tyfve for 8 skl., en gl. spade for 2 skl., en staur øpse for 12 skl., it stor bor med skaft 
for 2 skl., it søm bor med skaft 2 skl., 3 gl. smaae Tinfade vog 6½ skaalpund á skaalpundet 14 skl er 
5 mrk. 11 skl., it gl. blaargarns handklæde for 8 skl., hos Jørgen Rosmans udleeg 14 skl., ved sogne 
Præstens udleeg 4 skl., hos systeren Bohl 1 skl.,  
Dend yngste daatter Seigne Jørgensdaatter som Claus Jørgensen i Myrebye i Westermarie sogn 
er wærge for, tilkommer i alt efter bemelte sin Sahl: Fader penge 7 Sld. 11 skl., hvor forre er udlagt 
it røe agtig wefved hiønde med røt wadmels underfoer er sat for 1 Sld., en brøger kedel paa en 
tønde stoer er wægtig, naar for soedet er afslagen er igien 22 skaalpund á 1 mrk. 8 skl., er penge 7 
Sld. 3 mrk., er 8 Sld. 3 mrk., til ofvers 6 mrk. 5 skl., og udlagt till systeren Kirstines laad, forskrefne 
saa at verre udlagt. Testerer     Henrich Brugman. 
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Anno 1702. Den 23 Marty. Er efter Louglig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling, efter  Frederich Ollufsens, Sahl: Hustru Anna Mogensdaatter, 
som boede døde paa dend 8de Jord eyendoms gaard  beliggende i Østerlaursker  sogn, imellem 
denne Sal: Qvindes efterlefvende Mand bemælte  Frederik Ollufsen  paa eene side, og paa anden 
side, deris sammen auflede børn, som er 5 sønner og 2 døttre, Hvor af.  
 
Dend eldste søn er Mogens Frederiksen paa 16 aar gl. 
Dend anden søn er Jens Frederiksen paa 14 aar gl. 
Dend 3die søn er Anders Frederiksen paa 10 ar gl. 
Dend 4de søn er  Hans Frederiksen 
Dend 5te og yngste søn er Christen Frederiksen paa 17 aar gl.  
Dend eldste daatter er  Karne Frederiksdaatter  paa 7 aar gl.  
Dend yngste daatter Dorthe Frederiksdaatter paa 4de  aar gl.  
For dem er faderen Frederik Ollufsen self efter lowen wærge, og forelagt Moderbroderen Jens 
Mogensen i Østerlaursker sogn at verre tilsiuns wærge, denne S: Qvindis broder Per Espersen 
boende i bemelte Østerlaursker sogn, at være tilsiuns wærge, Som nu var og her tilstede; 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Peder 
Morttensen. Boende i Østerlaursker sogn.. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. 
Nemlig  
 
Heste og Hopper. 
En skimled rød gilling er sat for 10 Sld., endnu en skimlet røe gilling er sadt for 10 Sld., en gl. 
skimlet Hoppe for 5 Sld., en brun bliset Hoppe 4 Sld., en ung skimlet graae Hoppe for 7 Sld., en 
hvid Hoppe for 5 Sld., en rød Hoppe for 5 skl., it skimlet røt ugillet Hestføll for 2 Sld., it brunt 
Horsføll for 1 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort røgget ung stud for 5 Sld., en røe beltet stud for 5 Sld., en sort stud for 4 skl., en blaket stud 
for 4 Sld., en blaket Koe for 6 Sld., en brun røgget Koe for 5 Sld.,  endnu en brun røget Koe for 5 
Sld., en sort skioldet Koe for 5 Sld., en sort røgget Koe for 5 Sld., en sort beltet Koe for 5 Sld., 
endnu en sort røgget Koe 5 Sld., en sort grimmed Koe for 4 Sld., en blaae røgget Qvie for 4 Sld., it 
hvidt Tyrnød for 1 Sld. 3 mrk., it røe stierned tiurnød for 1 Sld. 3 mrk., it blaat herrit Qvienød for 1 
Sld. 2 mrk., it sort røgget Qcienød for 1 Sld., it røe herret qvienød for 1 Sld. 2 mrk., it røe røget 
qvienød for 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar. 9 stykker gl. Faar á 4 mrk er 9 Sld.,  
Giæs. 4 gl. Gies med Gaasen i beregnet á 1 mrk er 1 Sld.,  
Svin. 3 sort spettede galte á 4 mrk er 3 Sld., en sort spættet soe sat for 1 Sld.,  
Kaabber. 
2 spanne kaabber kedel weyer 8 skaalpund á 1 mrk., er 2 Sld., en span kaabber kedel weyer 6 
skaalpund á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Boehawe. 
En ploug med jern hiull, bøsse løbere og ringe er sat for 1 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn med stier, 
hammel, tøm og halseeler for 2 Sld., enharre for 1 mrk., it aat med bill for 1 mrk., 2 høestier for 1 
mrk.,  

bornholmerting.dk 141



 2

I Stuen. 
En tryggeskeftes benkedynne 5 allen lang for 1 Sld. 1 mrk., en nye wefvet benkedynne 2½ allen 
lang for 3 mrk., it førre bord med foed for 3 mrl., fandtes6 tønder Biug og 10 tønder Haure, som er 
baade till sæden og føden for Frederik Ollufsen og hans benefnte børn, hvilket der till efter aftale 
paa Sterfboet saaleedis forblef. 
I Steerhuuset. 
3 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., I Steerhuuset. It Ølkar paa en tønde for 2 mrk., endnu en 
gl. wefvet agedynne for 8 skl., en half stokøpse for 1 mrk. 8 skl., en gl. græs seyes med bom og 
ringe for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forschrefne dette Sterfboes middell till penge 146 Sld.3 mrk., 
Hvis Ifareklæder som denne Sahl: Qvinde sig kand hafve efterlatt, blef her paa Sterfboet aftalt, at 
som børnen nesten er af ringe alder, saa skal faderen bemelte sin Sahl: Hustruis Ifareklæder 
beholde, till at paaklæde børnen med de efter haanden dem at forslide.  
Saa blef faderen Frederik Olsen og tilsiuns wærge af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere 
till dette boes middel at angifve, hvor till de svarede ey videre af løsøre at være end angifvet er og 
forskrefvet staar, hvor ved saa dette Sterfboes registering er sluttet. 
Saa blef angifven efterskrefne Gield, og er tilsammen bort skyldige Gield giort 
udleeg, som her efter følger; 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sr Hans Henrik Skor, fordred som rester for anno 1701. i 
alt penge 6 Sld., 3 mrk. 13 skl., her for er udlagt en sort røgget ung stud for 5 Sld., 2 sort spettede 
galte á 1 Sld er 2 Sld., till ofvers 3 skl.,  
Anders Jacobsen lod fordre som vedgikes penge 4 Sld., her for udlagt en sort stud for 4 Sld.,  
Barbara Sahl: Christopher Hansens i Rønne lod fordre som vedgikes penge 2 mrk., her for udlagt 2 
gl. gies á 1 mrk er 2 mrk.,  
Capitain Morten Kofod i Svaniche fordred efter sin seddel som vedgikes penge 73 Sld., her for 
udlagt, en skimlet Hoppe for 5 Sld., en brun bliset Hoppe for 4 Sld., en hvid Hoppe for 5 Sld., en 
rød Hoppe for 5 Sld., en røe beltet stud for 5 Sld., en blaket Koe for 6 Sld., en sort skioldet Koe for 
5 Sld., en sort røgget Koe for 5 Sld., en sort beltet Koe for 5 Sld.,  8 Faar á 1 Sld er 8 Sld., en 2 
spanne kedel af kaabber, er vigtig 8 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld., en span kaabber kedel vog 6 
skaalpund á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en sort spettet Soe for 1 Sld., en ung graae skimlet Hoppe for 7 
Sld., nog tillagt en sort røgget Koe for 5 Sld., it hvidt tyrnød er taxeret for 1 Sld. 3 mrk., it røe 
stiernet tyrnød for 1 Sld. 3 mrk.,  
Peder Koefoed i Nexøe lod fordre som vedgikes penge 2 Sld., her for er udlag, en sort spettet galt er 
sat for 4 mrk., it Faar for 4 mrk.,  
Imod denne Sahl: Qvindis udfart efter begrafvelsis bekostning blef imellem partterne Accorderit og 
bevilget udleeg till hendis efter lefvende Mand for penge 20 Sld., her for er udlagt, en røe skimlet 
gilling for 10 Sld., en brun røgget Koe for 5 Sld., endnu en brun røget Koe for 5 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte bevilget 3 Sld., udlagt it blaket studnød for 4 Sld., 
til ofvers 1 Sld., bekom her for 11 mrk., penge. 
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 4 Sld. 2 mrk., her for udlagt en blaae røgged Qvie for 4 
Sld., 2 gl. Gies for 2 mrk., bekom her for 17 mrk., penge. 
Stemplet papir till denne forretning for penge 3 mrk., udlagt en half stokøpse for 1 mrk. 8 skl., en 
gl. græs seyes med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 2 mrk., er 4 mrk., udlagt ved skifteforwalterens 
udleeg 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 115 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling afløsøre penge 31 Sld. 3 skl.,  
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Deraf faderen tilkommer dend halfve part som er penge 15 Sld. 2 mrk. 1½ skl.,  
Dend anden halfve part deelis imellem denne Sahl: Qvindis med bemelte sin hosbend auflede børn 
som er 5 sønner og 2 døttre, er der af en broderlaad penge 2 Sld., 2 mrk.5½ skl., og en søsterlaad er 
penge 1 Sld. 1 mrk. 2 ¾ skl., foruden dette blef angifven, at denne 8tende Gaard i Østerlaursker sogn 
er Frederik Olsen og hans Sahl: Husrruis børn og arfvinger berettiget som de begge i deris lefvende 
lif skal hafve indfriet og betalt, og til de som beviis fremlagte Frederik Ollufsen it kiøb og 
skiødebref udgifvet og vedstaaet inden Øster Herreds ting af Thommis Pedersen da boede paa 
Kyndegards grunden i Nøker sogn, efter dets videre indhold og formelding, som nu ble flest og 
paaskrefven Dateret dend 27 Junge top: 1698. som der om formelder, at af Frederik Ollufsen og 
hans hustru efter forhen oprettet pandtebref er bekommet betalnings erstatning for 103 Sld. 2 mrk., 
Og som Frederik Olsen berørte 8tende gaard siden hand dend pandtet og kiøbte, i adt skillige maader 
har forbedret, saa kand derom ej endnu nogen endelighed sluttes, men er fra skiftet henviist till 
Dannemands og samfrenders taxt og kiendelse, at de berørtte 8 tende gaard efter lowen rettelig deeler 
og kiender, hvis loug og ret er gemes, og som resten af løsøre godset som Frederik Olsen og hans 
børn er till deeling bestaar under faderens wærgemaall, Saa beholder hand det øfrige som ike till 
gielsen er udlagt og der imod svarer, till hvis hans børn efter forskrefne udreigning till arf af løsøret 
tilkommer, og ellers i det øfrige at tale sig i mindelighed med forde sine Creditorer, saafrempt de 
ham Frederik Ollufsen gielden will betroe, eller at de will Imodtage forskrefne deris til skrefne 
udlæg, der ved saa dette skifte er sluttet, hvilket at saa er tillganget og Passeret som foran findis 
indført, dis till vidnisbiurd under vore hender og signeter skifesteden Ut Supra  
Henrik Brugman.            Jep Hansen.          Peder Mortensen.      
Frederik  Ollufsen.   Jens Mounsen. 
 
Saa efterr begiering udleggis for faderen Frederik Olsens laad og anpart som er 15 Sld. 2 mrk. 
1½ skl., efterskrefne, en røe skimlet Hest gilling for 10 Sld., en ploug med jern, huil bøsse løbere og 
ringe for 1 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn med stier, hammel, tøm og halseeler for 2 Sld., en harre for 
1 mrk., it aar med bill for 1 mrk., 2 høestier er sat for 1 mrk., I Stuen en trøgge skeftes benkedynne 
5 allen lang er sat for 5 mrk., ved skattens udleg 1½ skl., er 15 Sld. 2 mrk., :/: 
Dend eldste søn Mouns Frederiksen tilkommer 10 mrk. 5 skl., der for udlagt it røt skimlet Hest 
føll for 2 Sld., it fyrrebord med foed i stuen for 3 mrk.,:/: 
Dend anden søn er Jens Frederiksen tilkommer 10 mrk. 5 skl., der for udlagt, it brunt Horsføll 
for 6 mrk., en nye wefved benkedynne 2½ allen lang for 3 mrk., en wefved agedynne for 8 skl., en 
straabonds tønde i Krubhuuset for 8 skl., hos sin Eldste broder 5 skl., :/: 
Dend 3de søn Anders Frederiksen tilkommer 10 mrk., 5 skl., udlagt der for en sort grimmet Koe 
for 4 Sld., till ofvers 5 mrk. 11 skl., :/: 
Dend 4de søn Hans Frederiksen tilkommer 10 mrk. 5 skl., der for er udlagt, it blaae herrid 
Qvigenød for 6 mrk., hos broderen Anders Frederiksen hans udleg 4 mrk. 5 skl., :/: 
Dend yngste søn Christen Frederiksen tilkommer 10 mrk. 5 skl., udlagt, it røe herrit Qvigenød 
for 6 mrk., it Ølkar paa en tønde for 2 mrk., 2 straabonds tønder for 1 mrk., hos broderen Anders 
laad fordris 1 mrk. 5 skl., :/: 
Dend eldste daatter er Karne Frederiksdaatter, hende tilkommer i arf efter hendis Sahlige 
Moder 5 mrk. 2½ skl., der for er udlagt, it sort røgget Qvigenød for 1 Sld., hos sin yngste systers 
udleeg at hafe 13 ½ skl., og som er til ofvers hos sin eldste broder 5 skl.,:/: 
Dend yngste daater Doreta Frederiksdaatter tilkommer i arf efter sin Sahl: Moder 5 mrk. 2½ 
skl., der for udlagt, it røe røgget Qvienød for 6 mrk., til ofvers 13½ skl., Clar 
Forskrefne saa at verre udlagt efter begiering til faderen og børnen Testerer  
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Henrik Brugman. Frederik  Ollufsens  
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Anno 1702. Den 24 Marty. Er efter Advarsell till de vedkommende og tillysning Holden 
Registrering, Schifte og Deeling, efter Sl: Jepp Andersen og hans  Sahl: Hustru Dorethea 
Lauridsdaatters afdøde liden søn Jep Ibsen, som døde hos sin wærge og Moderbroder Jacob 
Lauridsen som boer i Møllegaarden  i Østerlaursker  sogn, og det imellem dette  Sahl: Barns 
fuldbroder som er Anders Ibsen nu paa 6 aar gl. som hans faderbroder Peder Andersen boende i 
Aacher sogn, er till wærge anordnet for.  
Saa og dette Sahl: barns halfbroder paa Moderens side navnlig, Thommes Thommesem nu paa 
9de aar gl., for ham er faderens broder Olluf Munk i Østerlaursker sogn paa moderens skifte  Nemlig 
sat till wærge, som nu mødte her paa skiftet, hvor det blef holden i bemelte Møllegaarden. 
 
Og  paa rettens wegne var ofverværende, paa  Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, 
og amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, møtte og paa dette skifte de ordenerid Wurderings mænd Jep Hansen og Per 
Morttensen. Begge boende i bemelte Østerlaursker sogn. Hvor da er Passeret som her efter følger.  
 
Først befindis efter it skiftebref oprettet efter dette Sahl: barns Fader Jep Andersen Dateret 
dend 10de Oktober 1699 af bemelte Sahl: Barn tilkommer i arf efter berørte sin Sahl: Fader, af 
løsøregodset penge 23 Sld. 2 mrk. 8 ¼ skl., Nog af de indfriede penge udi dend 3de gaard i 
Østerlausker sogn som ham i arfve Summen er  tillagt 13 Sld. 2 mrk. 1½ skl., Nog efter it skiftebref 
ganget efter berørte Sahl: barns moder Dorethea Lauridsdaatters oprettet dend 15de January Aa 
1700. befindis dette Sahl: Barn først at tilkomme till fosterløn efter som det da ej var meere end paa 
9de ugger gl. der for i alt bevilget som Jacob Laursen der er wærge alt sammen har annammet og 
tilsvarer penge 34 Sld.,  
Videre tilkom i arf efter sin Sahl. Moder, hvor for wærgen udleg undtagen som der i med er 
beregnet indførsell af bemelte 3de gaards indfrielse penge som er 9 Sld. 1 skl., resten af løsøre Jacob 
Laursen tilsvarer er penge 41 Sld. 3 mrk. 4 skl., Saaleedis tilkommer dette Sahl: Barn i arfvepart, at 
sin Sahk Faders i boende gaard, dend 3de gaard i Østerlaursker sogn baade efter Fader og Moder 22 
Sld. 2 mrk. 2½ skl., og wærgen Jacob Laursen at tilsvarer i alt penge 99 Sld. 1 mrk. 12 ¼ skl.,  
Summa alt hvis dette Sahl: Barn saaleedis tilkommer, andrager i alt  
penge 121 Sld.3 mrk. 14 ¾ skl.,  
Rente af forskrefne Summa Jacob Laursen svarer till, kand nu ike reignis, efter summen bestod i 
adskillige maade af rørrende gods, ved hvilket Jacob Laursen har besværlighed at beobagte, og i 
denne besværlige tid, ey har kunded bragt i reede penge, der ved det bestaar; 
Dette Sahl: Barn som Jacob Laursen under wærgemaall ved Moderens død hafver antaget da det 
paa dend tiid ikun var 7 ugger gl., og siden dend tiid udi 2 aar og 2 maaneder, ladet opfostre, og ved 
leyet folk ladet paaagte og besvar, og imidler neesten verret svag og skrøbelig; Derom blef nu her 
paa Sterfboet imell nu partterne og de vedkommende Accorderit, og af skifteforwalteren for billigt 
eragted, at wærgen Jacob Laursen for sin bekostning, med bemelte Barns opforstringg, skall nyde 
af de till fosterløn udlagte 34 Sld., som paa skiftet efter moderen er der till ordinerit, efter som dend 
første tiid er agtis for dend besværligste penge 30 Sld., for begrafvelsen som Jacob Laursen paa 
dette Sahl: Barns ligfærd og saa hafver bekaasted efter hans forteignelse er og samtøgt at Jacob 
Laursen skal nyde der for penge 12 Sld., 
Skifeforwalteren for sin Salarium Concenterit 2 Sld. 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 3 Sld., :/: Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætentioner till penge 48 Sld. 3 mrk.,  
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Liqvideret blifver udi behold og till deeling 73 Sld. 14 ¾ skl.,  
Som deelis imellem forskrefne fuld broderen og bemelte half broderen, er der af fuld broderens laad 
penge 48 Sld. 3 mrk. 4½ skl., og half broderens laad er penge 24 Sld. 1 mrk. 10 ¼ skl.,  
Der for fuld broderen er udlagt af dend berørte indførsel i dend 3de  gaard i Østerlaursker sogn. at 
hafve penge 15 Sld. 1 2/3 skl., og half broderens laad deraf udi bemelte 3de gaard er penge 7 Sld. 2 
mrk. 10 skl., med rentten af fornefne indførsels penge forholdet efter Samfrenders dommens 
indhold datterit dend 3de December 1694. Som nu blef læst og paaskrefven og tilkommer fuld 
broderen hos Jacob Laursen at hafve penge 33 Sld. 3 mrk. 2 2/3 skl., 
Og half broderen tilkommer hos wærgen Jacob Laursen penge 16 Sld. 3 mrk. 9 1/3  skl.,  
Her ved saa wærgen Jacob Laursen forberørte wærgemaall, naar hand forskrefne Summa till 
vedkommende betaler, forberørte sit wærgemaall er fri; og sig for betalingen at lade Qvitere, hvor 
ved saa dette skifte er sluttet, hvilket saa at være tilganget og Passeret, som foran findis indført. Des 
till widnisbiurd under vore hender vi signetter, skiftesteden i bemelte  
Møllegaarden dend 24 Marty aa 1702. H: Schults  Henrik Brubman. 
Jacob J:L:S: Laursen.   Jep Hansen.  Peder Mortensen.  
Peder Andersen.   Ohle Moensen Munk.  
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Anno 1702. Den 27 Marty. Er efter Lovlig giorde ofver alt landet paa Borringholmb. Holden 
Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Deeling efter Peder Ollufsen Munk, hans afdøde 
Salig Hustru Marta Pedersdaatter, som boede og døde paa dend 38 Jord eiendoms gaard 
beliggende i Boelsker sogn. Og det imellem denne Sahl: Qvindis efterlefvende hosbunde er bemelte  
Peder Munk paa dend eene side, og paa dend anden side, it deris sammen auflede Drengebarn 
navnlig. 
 
Hans Pedersen Munk som nu er lidet paa 12te aar gl. for ham er faderen Peder Munk self efter 
lowen wærge, og forelagtis denne Sahl: Qvindis broder Anders Pedersen boende i bemelte Boelsker 
sogn, som nu var her tilstede at verre tilsiuns wærge; 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Laursen og Jens 
Hansen. Begge  boende i Boelsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som følger.  
 
Heste og Hopper. 
En brun skimlet Hest gilling for 14 Sld., en gull beun gilling 10 Sld., en røe brun gillet Hest for 10 
Sld., en brun stiernet gillet Hest for 7 Sld., en brun snoppet gillet Hest for 9 Sld., en gull skimlet 
bliset Hest for 8 Sld., en bask brun snopper gillet Hest for 6 Sld., it lidet brun ugillet Hestføll for 1 
Sld. 2 mrk., it graae bliset ugillet Hestføll af werdie 2 Sld., som denne Sahl: Qvindis søn er forærit, 
og faderen nu samtøket at sønnen skall nyde og beholde till eyendom, en bask brun Hoppe for 9 
Sld., en gull bliset Hoppe for 5 Sld., en blaket Hoppe for 4 Sld., en gl. blak brun bliset Hoppe for 2 
Sld., it ungt braae skimlet Hors Øg for 2 Sld. 2 mrk., it ungt sort Hors Øeg for 3 Sld. 2 mrk., it sort 
bliset Horsføll for 1 Sld. 3 mrk., i andet aar gl., it graae bliset Mærføll og i andet aar gl. for 2 Sld., it 
ungt blak brunt Horsøeg er sat for 3 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En blod røed Koe for 5 Sld., en blak halset hvid Koe for 4 Sld., en bleeg rød Koe for 4 Sld. 2 mrk., 
en hvid Koe med sorte bren for 5 Sld., en røe stiernet Koe for 5 Sld. 1 mrk., en røe røget Koe for 3 
Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en blaket Koe for 3 Sld. 2 mrk., en bleeget Koe for 
5 Sld., rn sort braaget Koe for 4 Sld., en sort røgget Koe har it horn re sat for 4 Sld., en røe røgget 
og hielmet Koe for 4 Sld., en røe røgget Koe for 3 Sld. 2 mrk., en bleeget røe halset Koe for 3 Sld. 2 
mrk., en brun blaket og stiernet Koe for 2 Sld. 2 mrk., en brun plættet Koe for 3 Sld. 2 mrk., en røe 
skioldet Qvie for 4 Sld., en sort hielmet Qvie er sat for 3 Sld., it bleeg hielmet Tyrnød for 2 Sld., en 
røed røgget Qvie er sat for penge 3 Sld. 1 mrk., en røe røgget stud for 5 Sld., endnu en røe røgget 
stud for 5 Sld., en bleget røeagtig stud for 4 Sld.,en røe herred stud for 4 Sld., en røe braaget Qvie er 
sat for 3 Sld. 2 mrk., en bleegett Qvie for 2 Sld. 2 mrk., en røe røgget Qvie nød for 2 Sld., it blak 
røgget Qvienød for 1 Sld. 3 mrk., en sort braaget Qvinød for 1 Sld. 3 mrk., it røe hielmet studnød 
for 2 Sld., it røe stiernet Studnød for 1 Sld. 3 mrk., it røt stiernet Qvienød for 1 Sld. 3 mrk., it røt 
Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., it røe røgget Qvienød er sat for 1 Sld. 3 mrk., 11 forleeden aar føde 
kalfve á 4 mrk er 11 Sld.,  
Faar og Lam. 22 gl. Faar á 3 mrk er 16 Sld. 2 mrk., en fior gl. Wær for 2 mrk.,  
Svin. 2 Soesvin á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., 8 unge galt svin støket sat for 3 mrk., er 6 Sld.,  
Gies. 4 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En kaabber kedel paa en tønde stor og en fiering er wegtig till Penge 15 Sld., en kedel af kaabber er 
paa 3 fieringer stoer er nesten nye kaabber wegtig till penge 14 Sld., en kaabber kedel paa en half 
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tønde stoer wegtig till penge 5 Sld., en kaabber kedel paa 2 spanne stoer er wegtig till penge 3 Sld. 
4 skl., en Kaabber kedel paa 1½ span stoer, er wegtig till penge 2 Sld., en drefven kaabber kedel paa 
en span stoer, er wegtig till penge 1 Sld. 3 mrk., en liden kaabber kedel paa ½ kitte stoer er wegtig 
till penge 2 mrk. 8 skl., en gl. lappet mæssing kedel er wegtig till penge 2 mrk. 8 skl., en malm 
gryde paa en span stoer, er wegtig till penge 2 Sld. 2 mrk., en anden malm gryde som er paa en 
liden span stoer, er wegtig till penge 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., en mindre gl. gryde er wegtig till penge 2 
mrk. 8 skl.,  
Mæssing. 
En mæssing blik lysestage med hat for 2 mrk., en gl. støb mæssing lysestage er satt for 8 skl., en 
mæssing borring for 6 skl.,  
Bencheklæder Paa huusloftet. 
Saa vel som og sengeklæder, i dend søndre seng, er efterskrefne, en linnen blaae ranned 
hiemmegiort bolster ofven sengedynne for 3 Sld., endnu en dito bolster ofver dynne for 3 Sld. 2 
mrk., en hvid linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., 2 hvide linnen sengedynner støket sat for 6 mrk., 
er 3 Sld., 2 brun rannet linnen hofvet puder á 2 mrk er 1 Sld., I dend anden seng norden for, en 
linnen bolster dantsir rud wefvet ofverdynne er sat for 4 Sld., en blaae rannet bolster ofverdynne for 
3 Sld., en hvid linnen underdynne for 1 Sld. 1 mrk., en blaae rannet hofvet dynne for 1 Sld. 1 mrk., 
en brun rannet hofvetdynne for 3 mrk., en hofvett pude med lin waar og strik for 3 mrk., I dend 
nordøste seng, en gl. hiemmegiort olmerdugs ofverdynne for 5 mrk., som er med sortte rammer, en 
brun rannet bolster underdynne for 2 Sld., en dito underdynne for 1 Sld. 1 mrk., en dantsir tøy rud 
weks hofvet pude for 2 mrk., en linnen hofvet pude med lin waar og strik for 1 Sld., en ullen hofvet 
pude uden lin vor for 1 mrk. 8 skl., en blaae rannet hofvet pude uden lin waar for 1 mrk., 10 
bruegarns lagen noget forslit á 4 mrk er 10 Sld., 10 blaargarns lagen noget forslit á 2 mrk er 5 Sld., 
it lesnet seng klæderne er sat for 1 Sld. 2 mrk., en spoelskadet benkedynne 6 allen lang for 1 Sld. 2 
mrk., en lesnet benkedynne 5 allen lang for 1 Sld. 3 mrk., en gl. dragsømbs agedynne for 2 mrk., en 
gl. flamsk agedynne for 1 mrk. 8 skl., it gl. dragsøms hiønde for 2 mrk., nog it gl. dragsøms hiønde 
for 1 mrk., it gl. flamsk hiønde for 12 skl., it gl. fyrre bord paa loftet med skuffe under for 1 mrk., 
en laasfast gl. mallet furre kiste for 4 mrk., en gl. laasfast eegekiste for 5 mrk., nog en gl. fyrre kiste 
uden laas for 1 mrk., en dreyet bagstoel for 1 mrk. 8 skl., 3 andre gl. træbag stoele á 1 mrk. er 3 
mrk.,  
I Stuen . 
It fyrre hiemmel sengested er sat for 1 Sld. 2 mrk., der udi, er sengeklæder, en blaae rannet 
hiemgiort olmerdugs ofverdynne for 2 Sld., en brun rannet bolster underdynne for 2 Sld., en gl. 
linnen underdynne for 1 Sld., en gl. brun rannet bolster hofvetdynne for 2 mrk., en linnen hofvet 
dynne  som er forslidt sat for 12 skl.,  
I Senge Cammerit. 
En gl. hiemgiort Olmerdugsdynne for 6 mrk., en brun ranned bolster underdynne for 6 mrk., en 
linnen under dynne er sat for 4 mrk., en brun rannet ny bolster hofvet dynne for 3 mrk., en hvid 
linnen tueskaftes hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en hofvetpude med lin vor og gl. strik for 2 mrk., 
en benkedynne for bordenden i stuen 2½ allen lang med lot skind under er sat for 5 mrk., en lesnet 
benkedynne under Winduerne i stuen 6 allen med spoelskadet underfoer er sat for 1 Sld. 2 mrk., en 
gl. liden benkedynne sammesteed 1 mrk., 2 bræde bagstoele á 1 mrk er 2 mrk., it langt fyrrebord 
ofverst i stuen med 2de skuffer for 3 Sld., it lidet fyrrebord med aaben foed og skuffe for 2 mrk., en 
nu it lidet fyrre bord med skraae fod for 1 mrk.,  
I Drengehuuset, nogle gl. sengklæder er tilsammen taxeret for 2 Sld.,  I Krobhuuset i Pigesengen, 
nogle gl. sengeklæder er taxeret tilsammen for 2 Sld. 1 mrk., adtskillige boehafve, en jern beslagen 
kuofve nogen uden winger med hammel og gl. leerseeler halseeler og tøm er sat for 16 Sld., en 
arbieds wogn med stier er sat for 4 Sld., endnu en arbieds wogn med Høestier for 3 Sld., en gl. 
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arbieds wogn er sat for 2 Sld., nog en gl. wogn for 1 Sld., 2 plouge med ploug jern, juul. Bøsse og 
ringe og hamle og drage ringe á 2 Sld er 4 Sld., 3 aar med bill á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., 4 træ tinnet á 
1 mrk er 4 mrk., en jern tinnet harre er sat for 5 mrk., 2 gl. sengesteder i drenge Cammeret á 8 skl er 
1 mrk., I Krubhuuset it sengested er sat for 12 skl., I senge Cammerit ved stuen, it sengested er sat 
for 1 mrk. 4 skl.,  
Jern. Wahre. 
En jern haand stang er sat for 2 mrk., en liden jern haand stang for 1 mrk., en stokøpse for 2 mrk., 
en half stokøpse for 1 mrk., en krakøpse for 8 skl., en haand øpse for 1 mrk. 4 skl., en stolpe naur 
for 1 mrk., en lundstøke naur for 8 skl., en baaneknif for 8 skl., 2 jern tyfve á 6 skl er 12 skl., en jern 
spade for 8 skl., en leerhake for 8 skl., en liung rifve for 6 skl., It Wraaeskab i stuen med it oben 
rum midt udi og 2 laase for er sat for 2 Sld., it lidet Madskab i senge Cammerit ved stuen med en 
dør og laas for 1 Sld., 
I Krobhuuset. 
It wraaeskab er gl. med 3 dørre forre og laase er sat for 3 mrk., en gl. kiste i Krobhuuset er sat for 1 
mrk.,  
I Steerhuuset, it Ølkar paa 1½ tønde stoer er sat for 5 mrk., endnu it Ølkar noget større end en haude 
for 3 mrk., en stand tønde for 1 mrk., 2 øltønder á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en øl half tønde for 12 skl., 
8te straaebonds tønder paa tilled og i Meelhuuset á 6 skl er 3 mrk., 2 jern gryde kraage á 1 mrk 8 skl 
er 3 mrk., en haand qvern med huus og jernsille for 3 mrk., en sleede med slee kar og dret og jern 
videre 4 mrk., en udslit skoufsleede med jern vidier og dret for 1 mrk., 16 sybøtter á 3 skl er 3 mrk., 
2 wanspanner á 4 skl er 8 skl., 2 wankitter á 3 skl er 6 skl., 3 smørbøtter á 4 skl er 12 skl., en smør 
toe for 8 skl., it deignetrug stort for 8 skl., nog 8 skl er 1 mrk., it lidet deignetrug for 8 skl., en sigt 
for 12 skl., i gryne saald for 6 skl., endnu it gl. saald for 4 skl., 2 drøftetrug á 6 skl er 12 skl., 4 
tønde seke á 1 mrk er 4 mrk., en kierne for 1 mrk., en liden kierne for 8 skl., en kalke tønde for 12 
skl., og som nu dagen er forløben, saa sluttes denne registering der ved, at dend Morgen igien kand 
fortagis, og opdrager forskrefne registered og wurdered god til penge 429 Sld. 1 mrk. 8 skl., hvilket 
till stadsfestelse, at saa er registerit og wurderit, des till vidnisbiurd under vore hænder og signeter 
skiftesteden Anno Die Loco Ut Supra H: Schults. H: Brugman. 
 Peder Munk. Anders Pedersen.          Hans Larsen.  
Jens Hansen. 
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Nest paafølgende den 28 Marty, berørte aar 1702. er atter med dette skifte end videre 
foretagen, og udi forskrefne vedkommendis nerværværelse, af skifte betienterne forrettet, som her 
efter følger nemlig. 
Lin Klæder. 
En døegels borddug 4 allen lang dobbel breed, wefvet i kaapper for 1 Sld., 2 gl. dreyels bordduge 
støket sat for 2 mrk., er 1 Sld., 2 brue lerrits pude waar med strik forre er sat for 1 Sld. 1 mrk., nog it 
par dito pude waar er sat for 1 Sld. 1 mrk.,  
I Saltere huuset. 
2 saltere tønder hver sat for 1 mrk er 2 mrk., en ballig for 8 skl.,  en stande er sat for 4 skl., it svinne 
trug for 4 skl., 3 gl. korn seigter med bom og ringe for støket 1 mrk er 3 mrk., en slibesteen med træ 
axsel er sat for 8 skl., en spin rok for 1 Sld., en gl. spinrok for 1 mrk., en spinde stoel for 1 mrk., 4 
tønder rugmeel og 4 tønder malt og 12 tønder biug som forblef efter affade, paa Sterfboet til fællets 
føede og fremtarf, imellem faderen og barnet. Uden wurdering, der foruden blef wurderet som 
fandtis at være till sædekorn 12 tønder biug á 6 mrk er 18 Sld., item 20 tønder Haufre af 2 mrk er 10 
Sld., nog 2 tønder Rug som er saaed, deraf strøe kornet er sat for 2 Sld., tønden er 4 Sld., 4 smaae 
stoke med Bier forblifver imellem faderen og sønnen til deehling foruden wurdering. Saa som de nu 
hver udtæret, og ej vides hvorleedis dermed i fremtiden vil blifve. 
Sølf. 
En Sølfstaab som er høy og small. Hvor paa staar Olle Munk 1655 weyer 11 ½ laad á 3 mrk er 8 
Sld. 2 mrk. 8 skl., 4 smaae Sølf staabe under en form weyer tilsammen 24 ½laad paa tegnet med  
P M. M:P:D: laader sat for 3 mrk. er 18 Sld. 1 mrk. 8 skl., 2 smaae Sølf staabe af en form weyer 11 
laad á 3 mrk er merket med Peder Munks navn Anno 1686 er 8 Sld. 1 mrk., it Sølf beger hvor paa 
Thobias Dechners navn der junger 1663 weyer 5 laad 1 qvinten á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., 11 
smaae og store Sølf Skeer, weyer tilsammen 32 laad á 3 mrk er 24 Sld., en Sølf skaall med 2 øren, 
hvor paa staar Peder Munk og Marhta Pedersdaatter 1701 weyer 23 laad á 3 mrk er 17 Sld. 1 mrk., 
nog frem wiiste Faderen it Sølf beeger som er tegnet med P:M:S: L:A:D: weyer 7 laad item en krys 
Rixdr. 4. Goner og 3: toe mrk., sampt en half rixdr. Hvilket bemelte Sølfbeeger, denne Sahl: Qvinde 
hafver foræret bemelte sin efterlefvende Søn, at hand skall nyde till en amindelse efter hendis død 
desligeste forskrefne penge, som er Sønnen Hans Pedersen Munks foræring af dem som ved 
hans daab, har verret vidnisbiurd, og ham blef siden foræret, hvilket hans Moder till bemelte hendis 
søn har forærit, og nu Faderen samtøket, at det beeger og penge foruden skifte; 
Thin. 
10 Tinfade nog tilsammen 23 skaalpund og som det er adtskillige Mangut er skaalpundet sat for 
penge 1 mrk., er penge 5 Sld. 3 mrk., 10 Tin tallerken og en dyb tinskaall nog tilsammen 10 
skaalpund Mangut á 1 mrk er 2 Sld. 2 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne rørrende gods som i dag er wurdered till  
penge 128 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Saa blef faderen og berørte Moderens broder Anders Pedersen som er tilsiuns wærge for dette 
denne Sahlige Qvindis efterlefvende drenge barn, at skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere 
løsøre till dette Sterfboes middel at angifve; Hvor till de svarede ej videre at vere, end angifvet er og 
forskrefvet staar.  
Hvor saa løsøre Godset belf sammen reignet, som fornefne begge dage er wurderet 
som andrager till penge 557 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Dernest blef angifven efter skrefne tilstaaende Gield og Pandt, efter it pandtebref udgifvet af Hans 
Laursen boende paa 6te gaard i Boelsker sogn, og udi samme gaard giorde forsikring efter brefvets 
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videre indhold Daterit 27 Aprill 1698.og inden Sønder Herris ting af Hans Laursen vedstaaed dend 
3 maj 1698. er dette Sterfboe till beste 66 Sld., 
Item efter it andet Pandtebref og af bemelte Hans Laursen udgifvet till Peder Munk Daterit dend 9 
Juny 1700 med forsikring udi berørte 6 gaard i Boelsker sogn, og inden Syn 
Der Herrits ting vedstaaedt den 31 Augusty 1700. med videre samme Pandtebrefs lydelse er dette 
Sterfboe till beste 56 Sld., er tilsammen Capital it hundrede tiuge og toe Sld., deraf rentte Bereignet 
till nu skiftes dato af hver pandtebref især, som opdrager sytten Sld. 3 mrk. 15 skl., er tilsammen 
Capital og Rentte, 132 Sld 3 mrk. 15 skl., hvilken Summa 139 Sld. 3 mrk. 15 skl., 
Jens Hansen boende paa 16 gaard kaldis Munkegaarden i Ibsker sogn, nu her paa skiftet efter Hans 
Laursens weigne og Samtøke med reede penge betalte, paa Hans Laursens søn Lars Hansens 
weigne, som er i egteskab med bemelte Jens Hansens daatter, og lofved Hans Laursen at gifve till 
Jens Hansen paa sin Søns weigne for sine udlagde penge, fuld kommen pandtebref og forsikring udi 
omrørte 6 gaard i Boelsker sogn, Thill hvilken ende nu med Hans Larsens willie og Samtøke 
berørte 2de pandte brefve till Jens Hansen af bemælte Peder Munk blef ofver lefveret, og for 
bemelte Summa 139 Sld. 3 mrk. 15 skl., af Peder Munk Jens Hansen paa 6 skilling stemplet papir, 
blef meddeelt Qvittering daterit dend 27 Marty 1702 og af Hans Laursen tillige med Peder Munk og 
fleere underskrefven, og blef forskrefne tvende Pandtebref nu læst og paaskrefven, og saaleedis 
forskrefne betalte penge till dette Sterfboes middel anførris som er penge 139 Sld. 3 mrk. 15 skl., 
videre efter it Pandtebref udgifvet af Sahl: Svend Jensen Borger og Indwaaner udi Nexøe, befindes 
dette Sterfboet till beste, forsikring udi it støke Biug jord i Nexøe Byvang kaldis, og liggendes 
inden Stettegabet sønden stru, westen for Peder Torbensens jord inden for store Møllen, efter 
berørte Pandtebrefs videre formelding, daterit dend 19 Marty 1690. og efter des opskrift befindes 
rentten at verre betalt till dend 18 julli 1701. saa at ei rester meere rentte af 20 Sld., Capita berørte 
bref ommelder end till nu dato 2 mrk. 10 skl., er saa Capitalen og rentte som Anders Laursen som 
nu hafver bemelte Biugs jord for it tønde land bereignet udi brug boende i Nexøe tilsvarer penge 20 
Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Efter it pandtebref udgifvet af Jørgen Jensen boende paa ded 3de fri Wornede i Povelsker sogn 
dateret dend 11 juny 1698. af Jørgen Jensen self under skrefvet og forseiglet, og till witterlighed af 
welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller under skrefvet og forseiglet, med videre paaskrift, at det er 
læst og Botocollerit inden Borringholms Landsting. Testerit af Welb: Herr Landsdommer Mathias 
Rahch og tillige med hos følgende ofverlefvered bevilgings bref af welb: Christian Maccabeus till 
Fenrich Hans Jensen som før har beboet berørte 3de fri Wornede i Povelsker sogn, udgifvet daterit 
den 4de Marty 1686. at hand skall hafve magt til, berørte 3de fri Waarnede at indfrie og bort pandte, 
hvad hand der ved kunde fornaae at frelse, og Jørgen Jensen hans daattermand efter berørte Fenrich 
Hans Jensen ved arfvegang samme indfrielse sig hafver paataget, med videre en af welb: herr 
Landsdommer Ancher Müller till Peder Munk fremskiket skrifvelsis Missives indhold af 7 juny 98: 
Befindis dette Sterfboe at verre berettiget for udlaante reede penge till Jørgen Jensen, og af ham der 
for udi det fornefne 3de fri Worned i Poulsker sogn forsikred, som till dette Sterfboes middel nu 
anføris penge 250 Sld., og blef samme brefve nu her paa skiftet læst og paaskrefven og at for: 
Capitall befindis efter opskriften paa for berørte pandtebref, rentten at verre betalt till dend 11 juny 
aar 1701. at renten som rester for dend tid af indeverrende aar till datto nu anføris for 9. maaneder 
som andrager penge 9 Sld. 1 mrk. 8 skl., 
Efter it Pandtebref udgifvet af Anders Pedersen paa 36 gaard i Boelsker sogn, Daterit dend 23 
Oktober 1697 og inden Sønder Herrids ting vedstaaet af Anders Pedersen den 2 November berørte 
aar 1697. till witterlighed under skrefven af Anders Pedersens Svoger Jens Pedersen og broder 
Mogens Pedersen, befindis dette Sterfboe at verre berettiget og forsiglet udi berørte 36 gaard i 
Boelsker sogn, for laantte penge tilsammen Capital penge 292 Sld. 3 mrk. 1 skl., deraf efter 
opskriften er rentten betalt till den 6 jully aar 1701. hvor for nu anføris rentten som rester till dato i 
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8te maaneder, opdragende till penge 9 Sld. 3 mrk., Og blef samme pandte brefve lest og 
paaskrefven, og till yder meere forde Anders Pedersens udgifne pandtebrefs stadfæstelse, fremviste 
Peder Munk en Transport, dateret Svaniche dend 2 jully 1697. udgifvet af Mads Kofod Povelsen der 
sammested, till Peder Munk, med indhold, att som hand Mads Kofod forhen har haft berørte 36 
gaard i Boelsker sogn, till underpandt, efter derom forhen oprettet pandtebref ganget efter Sahl: 
Peder Mounsen og hans Sahl: hustru, som boede og døde paa dend berørte 36 gaard. Passerit dend 
7de jully 1697. videre formelding Transportiær og ofverdrager Mads Kofod Povelsen, og afstaar ald 
dend ret deel og rettighed hand der efter tilfore har haft udi for omrørtte 36 gaard i Boelsker sogn, 
som derom berørte Thansport nu læst og paa skrefven videre udførlig forclarer, at samme rettighed 
her efter skal tilføre Peder Munk og hans arfvinger i allemaader; Anders Pedersen som nu her 
tilstede, vedstoed berørte sit udgifne pandtebref, og erbød sig at ville betale till nest kommende Ste: 
Mikelsdag forskrefne, og til dend dag forfalden rentte, saavel som og at betale efter pandtebrefvis 
steke og indhold paa Capitalen it hundrede Sld., Hvilket Anders Pedersen formeen at skall agtes 
som en opsigelse, for saavidt af Capitalen betaling som Peder Munk var tilfreds med, naar saaleedis 
Anders Pedersløfte vorder efter kommet som meldt er. 
Efter it Pandtebref, datteret dend 20 juny anno 1701. udgifvet af Henning Mogensen Køller boende 
i Østerlaursker sogn og tillwitterlighed underskrefven af hans Steffader Jens Pedersen af Østermarie 
sogn og Anders Pedersen i Boelsker sogn, og inden Øster herris ting læst og tinglyst den 20 juny 
1701. som rettens betiendter Anders Pedersen Fyn og Mortten Henriksen Kok har Testerits, befindis 
dette Sterfboe at tilkomme med forsikring udi dend 39 gaard i Lyresbye i Østermarie sogn, efter 
derom berørte pandtebrefs viidere indhold, som nu blef læst og paaskrefven for laandte penge som 
Peder Munk Henrik Køller till bemelte 39 gaard i Østermarie sogns indfrilse, laandt og med 
forstragt hafver, Capitall penge 120 Sld. Der af resterer rentte till nu datto udi 9 maaneder er 4 Sld. 
2 mrk.,  
Efter it Pandtebref udgiffvet af Peder Pedersen borger og indvaaner udi Nexøe, till Peder Munk 
Datterit dend 24. Marty Aa. 1698. og inden Nexøe byting af hammen vedstaaed berørte dato; 
Befindes bemelte Peder Pedersen her till boet skyldig at verre, med forsikring udi hans iboende 
huus som er 7 Stolperum, med gaards rum og lyke, synden for huuset ind og ud kiørsel ved 
Østerende af huus lengen, saa som det forefindis for Capital penge 16 Sld. 1 mrk. 8 skl., deraf efter 
opskriften befindis rentten at verre betalt till dend 24 Marty 1701. saa at ej meere af renten kand 
anføris, end det sidste aar till nu dato som andrager penge 3 mrk. 4 skl.,  
Efter en obligation udgifvet af Edle og mandfafte Hr: Ritmesteren Rasmus Nielsen med forsikring 
udi hans beste hafvende middel, datterit dend 12de February 1695. og efter opskriften den 18 jully 
1701 rester Capital 140 Sld., og rentte udi it aar bereignet till 1. may 1702.  7 Sld., er saa Capital og 
rentte 147 Sld., og blef samme Obligation nu lest og paaskrefven; 
Efter en Eyendoms Dom datterit inden Nexøe byting dend 16de December Aar 1700. befindis dette 
Sterfboe at verre berettiget, en huus lenge, kaldis Svanegaarden, bestaaende af 11 Stolperum med 
tilliggende plads, og hus der tilfører, efter der om forberørte dombs videre formelding, som Jens 
Pedersen skrædder før hafver tilhørt beliggende udi Nexøe, paa hvilke huuse Peder Munk en deel 
Reparation hafver bekaaste og nu ved aftale, ofverslaug og bekostnings bereigning, anslages 
berørtte huuse till dette Sterfboes middel, med alt hvis der tilhører, som det nu forfindes for penge  
40 Sld., og blef samme Dom nu læst og paaskrefven. 
Summa Andrager forschrefne tilstaaende Gield till Penge 1051 Sld. 14 skl.,  
Og som dagen nu er forløbben, saa sluttis denne forretning med huus i dag er Passeret, at  denne 
forretning igien i Morgen videre kand foretagis. Hvilket at saa er tilganget og Passerit Testerer 
skiftestæden dend 28 Marty 1702. H: Shults.  Henrik Brugman.    Peder Munk. 
Anders Pedersen. Hans Laursen. Jens Hansen.  
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Den 29. Marty fornefne Aar er atter udi de vedkommendis nerverelse med dette skifte 
foretagen, og videre Passeret, som her efter følger nemlig. 
En Sølf kande som er høy og small, er beregnet paa laaget med M: T; K:I:D: 1587. som tilfore for 
rum tid siden, har verret pandt med, nu dette Sterfboe efter verdie anført, og weyer samme 
Sølfkande 36 laad á 3 mrk. er 27 Sld., it puklet Sølfbeeger med 3 knapper under som og tilfore har 
verret pandt, og nu dette Sterfboe till beste anføris efter wærdien og weyer samme beeger 7 laad 3 
Qvintin, og er anteigned med Hans Burget Rink 1670 laadet er sat for 3 mrk. er 5 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
en sølfskee teignet med og G:I:S 1681. er i pandtsat her till boet af Hans Laursen i Boelsker sogn 
for 1 Sld. 2 mrk.,  
Rasmus Mounsen i Nexøe er her till boet skyldig  for penge og var 11 mrk. 4 skl., der for er till 
underpandt af ham lefveret 3 smaae tinfade og 2 smaae tallerken som weyer 8 skaalpund og er 
mangut pundet af wærdi 1 mrk., er 8 mrk., som til boes middel anføris og bereignis penge 2 Sld., og 
er bemelte Rasmus Mounsen i Nexøe, endda skyldig der foruden penge 3 mrk. 4 skl., nog bekommit 
træ vare for 5 mrk. 8 skl., blifver hand saa skyldig foruden pandtet 8 mrk. 12 skl., Og saa som 
Rasmus Mounsen er nu fattig, er dette naar noget deraf ind komme Faderen og Sønnen till dehling; 
Erik Andersen Skomager boende udi Nexøe, er skyldig her till boet for opbaarne vare 4 Sld. 2 mrk.,  
Og som Erik Andersen nu er fattig, kand dette tilstaaende ej for visse nu omreignis, men forblifver 
imellem faderen og Sønnen till deeling, naar deraf noget udkomme, Rasmus Ollufsen Smid boende i 
Nexøe, er skyldig paa en afkiøbt Koe, naar er frareignet som Peder Munk af ham har oppebaared 
som er 14 mrk. 8 skl., blifver igien som her til boes beste anføris penge 2 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Byefougden Jacob Lorntsen boende i Nexøe er skyldig her till boet for opbaarne vare penge 6 Sld. 3 
mrk. 8 skl.,  
Søfren Mogensen i Østermarei sogn, er skyldig her til boet laandte penge 4 Sld.,  
Hans Larsen paa 6te gaard i Boehlsker sogn, er skyldig her till boet efter regnskab penge 2 Sld. 2 
mrk.,  Hanna  Laurs Jens boende i Svaniche er skyldig her till boet 7 mrk. 8 skl., og der for hafver 
til underpandt till Peder Munk lefveret 2 dybe tinfade, hvor paa er teignet H:S:L: som weyer 7½ 
skaalpund ringe mangut sat hver skaalpund for 14 skl., andrager 6 mrk. 9 skl., og som ey vides 
meere at bekomme end pandtet er værdt er her nu till Sterfboets middell anført forskrefne 1 Sld. 2 
mrk. 9 skl., :/:  Jørgen Jensen i Svaniche  er skyldig her till boet penge 2 mrk., :/ nog er Rasmus 
Hansen Smid i Nexøe her till boet skyldig 7 mrk., deraf Faderen tilkommer 3 mrk. 8 skl., og Sønnen 
ligesaa 3 mrk. 8 skl.,  Forskrefne 38 gaard i Boelsker sogn, angaaende, da fremviiste Peder Munk 
derom en qvitering og afkald udgifvet af Peder Munks broder Jens Munk i Østermarie sogn og hans 
søstermand Søfren Mogensen ibdn. Oprettet efter at samptlig deris Fader Sahl: Olluf Munk og deris 
Moder Seigne Hansdaatter forhen var ved døden, afgangen, og denne ene berørte gaard var 
berettiget till eyendom og efter dem falden udi arfvegang datterit Boelskier sogn dend 3 jully aar 
1694 og inden Sønder herrit ting bemelte dato og aar, af forberørte personer bekræftet med indhold 
at broderen Jens Munk for sin opbaarne anpart 200 Sld., og søstermanden Søfren Mounsen for sin 
hustruis anpart en søsterlaad 10 Sld., af Peder Munk annammet og opbaarit hafver, og der for der 
udi Qvitrerer og tilskyder Peder Munk deris anpart udi forskrefvene 38 gaard i Boelsker sogn, med 
videre forskrefne Qvittering og afkald i sig self udviiser og om formelder; efter hvilken anleeding 
forberørte 38 gaard er i pris naar Peder Munks egen anpart for 200 Sld., med berignes lige ved dend 
anpart, som hans broder Jens Munk af ham hafver bekommet, forhen 100 Sld.,:/ 
Og findis berørtte gaards biugning nu af saadan beskaffenhed med 4er opbygte huuslengder, sampt it 
Tver Sterhuus af 3 stolperums storlighed, item tet ved stuelendden en liden lenge til liunghuus op at 
inden i gaarden, som er 3 stolperum, stufvelengden, bestaar af 3 stolperum loft og 11 stolperum 
stuehuus, dend wester ladelenge er 10 stolperum, dend nørre ladelenge bestaar af 18 stolperum, og 
dend østerladelenge bestaar af 9 stolperum huuse, Paa hvilke huuse behøfvis nogen reparation, hvor 
till nu befandtis noget saufskaaren eege tømmer som Peder Munk der till hafver ordinerit, og for 
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dend skyld ej till Sterfboet middel wurderet, hvor saa forskrefne 38 gaard i Boelsker sogn er anført 
till dette boes middel. Imellem Faderen Peder Munk og berørte med denne sin afdøde Sahl: hustru 
auflede Søn Hans Pedersen Munk forbemelte 500 Sld., hvor saa forskrefne afkald og qviterings bref 
nu blef læst og paaskrefven; forskrefne vedkommende af skifteforwalteren endnu blef tilspurdt, om 
de hafde meere till dette boes middel at gifve, hvor till de svarede ej videre at være, end angifvet er, 
og forskrefvet staar; Hvor for boens middel blef sammen reignet, og andrageralt forskrefne løsøre, 
tilstaaende Gield haandfaaet og ald bemelte pandt sampt dend 38 gaard i Boelsker 
sogn  Tilsammen Penge 2163 Sld. 7 skl.,  
Her imod afgaar efterskrefne Prætentioner og er der till giort udlæg som følger 
nemlig. 
Efter it skiftebref ganget efter Sahl: Peder Jensen Munk, som boede og døde paa dend 31 jord 
eyendomsgaard i Stenestebye i Boelsker sogn datterit dend 20de May Aar 1691. befindis at Peder 
Ollufsen Munk paa 38 gaard i Boelsker sogn, er tilordnet at wærge, forberørte Sahl: Mands søn Jens 
Pedersen nu 16 aar gl. og tilkommer denne myndling efter forberørte skiftebref efter sin Sahl: Fader  
Af løsøre penge 35 Sld. 3 mrk. 8 skl., af hvilken Summa bestaar udi dend 32 gaard i Boehlsker 
sogn, som Peder Jensen beboer og svarer till 8 Sld., item som det til er udlagt 2 benke som er endnu 
fra skiftebrefvets dato og tid indtill blefven bestaaende udi forde 31 gaard er sat for 3 mrk., hvilke 
og myndlingen der til gode er bestaaende, og afgaar bemelte 8 Sld. 3 mrk., udi forskrefne Summa 
udi renttens bereigning, blifver saa igien penge 27 Sld. 8 skl., Hvor af først bereignis rentte fra 
bemelte skiftebrefs dato, till nu dato er naar wærge penge afdragis penge 9 Sld. 3 mrk. 9 skl., Nog 
tilkommer denne myndling af sin Sahl: Faders Ifareklæder 7 mrk., Hvorfor findis at verre udlagt, 14 
smaae gl. Sølf knapper, hver sat for 8te skl er 7 mrk., Hvilke Sølf knapper nu in natura uden brug, 
her i boet har været i behold og myndlingen tillgode holt, og nu dend efter wærge Jens Rasmusen 
som nu boer paa dend 31 gaard i Boelsker sogn, In Natura af Peder Munk lefveret. Blifver saa hvis 
Myndlingen heraf boet af Capital og rentte efter berørte sin Sahl: Fader tilkommer penge 38 Sld. 3 
mrk. 1 skl., og der foruden  er de 8 Sld., denne Myndling tilkommer, bestaaende udi dend 32 gaard i 
Boehlsker sogn, af hvilke wærgen   Peder Munk ingen rentte har oppebaared, hvor for gaardens 
besidder bemælte Peder Jensen dend halfve Summa med forfalden rentte som før er melt self 
besvarer. Saa og tilkommer Myndlingen de forom rørtte 2de Benke som staar udi forne 31 gaard og 
der ham tillgode befindis;  
Widere befindis efter it skiftebref ganget efter ofverskrefne Myndlings tvende afdøde sødskende 
datterit den 30de December Anno 1691. at Myndlingen berørte Jens Pedersen tilkommer i arf af 
løsøre penge 10 Sld.2 mrk. 12 skl., af hvilken Summa og er udlagt som bestaar udi dend 32 gaard i 
Boehlsker sogn penge 3 Sld. 3 mrk. 7 skl., Item 3 smaae gl. Sølf knapper, som og er beholden 
myndlingen til gode, hver knap sat for 8 skl., er 1 mrk. 8 skl., som nu og til berørtte wærgen Jens 
Rasmusen af Peder Munk lefveret In Natura, blifver saa igien som myndlingen efter forde sine 
afdøde 2de sødskende her af boet  tilkommer penge 6 Sld. 1 mrk. 13 skl., Hvor af bereignis rentte 
udi 10 ¼ aar som er naar wærgepenge er feadragen penge 2 Sld. 8 skl., er saa Capital og rentte som 
berørte myndling efter sine bemelte 2de sødskende tilkommer her af boet penge 8 Sld. 2 mrk. 5 skl., 
og der foruden tilkommer denne myndling forskrefne Jordepenge 15 mrk. 7 skl., og forde 3 smaae 
Sølf knapper for 1 mrk. 8 skl., Saaleedis er hvis heraf boet bemælte myndling er berettiget af løsøre 
Capital og Rentte penge 47 Sld. 1 mrk. 6 skl., Her paa kortis som wærgen Peder Munk hafver 
udgifvet paa myndlingens gavn og bæste. Efter der om det skiftebref oprettet efter myndlingens 
afdøde Stiffader Jens Pedersen Munk paa dend 47 gaard i Aaker sogn, des indhold og formelding, 
Datterit den 18 juny 1691. penge 5 Sld. 2 mrk., Hvilken Summa ved foreening, efter at dæm var 
gangen den 31 gaard i Boehlsker sogn vedkommende, wærgen Peder Munk paa sin Myndlings 
wegne hafver betalt for at frelse dend anpart myndlingen udi fornest er 31 gaard efter sin Sahl: 
Fader og 2de hans afdøde sødskende var tilreignet som er Capital 50 Sld. 3 mrk. 1 skl., af hvilken 
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Summa i nest forberørtte skiftebref er fuld rentte bereignet aarlige 10 mrk., fra Midfaste 1692 og til 
berørte skiftebrefs dato, men som myndlingen har nydt opforstring og nødtørstighed hos sin Moder, 
er der for till, skiftes dato dend 18 juny 1697. paa skiftet Liqvideret, at Moderen hafver der imod 
inde beholt rentten af hvis myndlingen tilkom i forde gaard og Peder Munk rente bereigned af sine 
udlagte penge de forde 5 Sld. 2 mrk., efter dend leylighed bereignis renten af de bemelte 50 Sld. 3 
mrk. 1 skl., fra skiftes dato dend 18 juny 1697 og til nu dato, aarlig 10 mrk., er udi 4 aar og 9 
maaneder, naar wærgepenge fradrages penge 8 Sld., hvilken rentis anpart som Peder Munk 
tilkommer forberørte myndlingens bæste nu afstoed, paa det at myndlingen kand beholde Capital og 
rentte tilsammen bestaaende, og myndlingens Stiffader Hans Laursen som nu boer paa dend 47 
gaard i Aaker sogn hafver at svare till rentten af dend myndlingens anpart i dend 31 gaard i 
Boehlsker sogn, som skall rentten hafve oppebaared, bereignet till dato i alt for 12 Sld. Og 
Capitalen som er 50 Sld. 3 mrk. 1 skl., er myndlingen i dend 31 gaard i Boelsker sogn bestaaende, 
som de vedkommende saaleedis tilsvarer, og naar da saaleedis er af reignet, hvis wærgen Peder 
Munk af dend bemelte Summes rentte er bereignet at tilkomme, og de 5 Sld. 2 mrk., hand har udlagt 
paa myndlingens weigne til at frelse hans anpart med, udi dend 31 gaard i Boelsker sogn, saa 
tilkommer myndlingen her af boet igien udi alt penge 37 Sld. 3 mrk. 6 skl., foruden dette tilkommer 
myndlingen som for ermælt, af dend 32 gaard i Boelsker sogn, som Peder Jensen tilsvarer Capital 
11 Sld. 3 mrk. 7 skl., og deraf forfalden rentte siden forberørte 2de skiftebrefves dato, af ald 
Summen til dette skiftebrefs dato nu beriegnet, som opdrager till penge 6 Sld. 5 skl., er saa Capitall 
og rentte tilsammen penge 17 Sld. 3 mrk. 12 skl., Og var Peder Jensen her tilstæde og vedstoed 
hafvet Summen saa rigtig at verre, og lofvet Capitall og rentte med aller første rigtig at betale, Item 
tilkommer myndlingen for 17 Sølf knapper støket sat for 8 skl., er 2 Sld. 8 skl., Saa vel som og 
fornefne Capital og rentte af dend 31 gaard i Boelsker sogn, Saa og for 2de rente som nu bestaar udi 
dend 31 gaard i Boelskier sogn; Saa efter de Peder Munk nu formeedelst at wærgemaall ham 
tilkommer for sit eget barn med dette wærgemaall ike lenger kand besværgis, er hand derfra 
forløfvet, og igien formelte myndling Jens Pedersen nu till wærge anordnet Jens Rasmusen 
myndlingens søstermand, som nu boer paa forskrefne 31 gaard Boehlsker sogn, og anbefallis her 
ved samme wærgemaall efter lowen at forestaar, som hand agter at tilsvare, og blef for de 37 Sld. 3 
mrk. 6 skl., nu heraf boet udlagt, som Peder Munk nu her till samtøket, og ofverdrag, it Pandtebref 
af Sahl: Svend Jensen i Nexøe udgifven, daterit dend 19 Marty 1690. lydende paa it støke Jord, 
liggende inden for dens stoere Weyrmølle i Nexøe bye waang inden stettegabed sønden stien, som 
Anders Laursen i Nexøe nu har i brug og svarer till for Capital penge 20 Sld., deraf rentten er betalt 
till dend 18 jully 1701. Saa rester deraf rente till dend 18 Marty 1702. udi 8te maaneder till nu dato 
2 mrk. 10 skl., resten som er 17 Sld. 12 skl., er udlagt og betaltes som Jens Rasmusen nu annammet 
i reede penge af forde Summa penge Jens Hansen i Ibsker sogn, paa Hans Laursen paa 6te gaard i 
Boelsker sogn weigne som før ermælt nu udlagde og betalte. Og der for Jens Rasmusen den 
qvitering Jens Hansen i Ibsker sogn, som før er rørt, heraf boet blef meddeelt med har 
underskrefvet. Saa lefveret Peder Munk till  Jens Rasmusen forde 17 Sølf knapper som hand 
annammet til sig, og myndlingen igien at tilsvare. Hvor ved saa Peder Munk for dette wærgemaall 
som forhen er paalagt i allemaader, efter denne dag er fri og qviterit, og Jens Rasmusen paa 31 
gaard i Boelsker sogn, Saa som før ermælt, myndlingen Jens Pedersen her efter at svare som lowen 
tilholder;  
Imod denne Sahl: Qvindes udfart, blef efter aftale paa Sterfboet samtøket at Peder Munk skal 
beholde sin Sahl: hustruis Ifareklæder, efter som Sønnen ej nogen af dem nu kand nytte, og der 
foruden skall Peder Munk af fællits Sterfboes middel nyde imod saadan sin hustrues begrafvelses 
bekaastning, Saa og der ved eragtet, at Sønnen nu er af ringe alder, hvor for Faderen Peder Munk 
skall nyde i alt 78 Sld. 2 mrk., hvor for er udlagt, en kaabber kedel paa en tønde stoer er vigtig till 
penge 15 Sld., en kaabber kedel paa 3 fieringer er vegtig till penge 14 Sld., en brun skimlet Hest 
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gilling for 14 Sld., en gull brun gilling for 10 Sld., en blod røe Koe for 5 Sld., 2 røe røggede stude a 
5 Sld er 10 Sld., en bleeget røe agtig stud for 4 Sld., en røe herrit stud for 4 Sld., en bleeget qvie er 
satt for 2 Sld. 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium blef bevilkget 20 Sld., udlagt  af forskrefne penge at 
hafvis 20 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med at skrifve, tilylsning  seddeler ofver alt landet bereigninger og 
extrater sampt slet papir til skiftes fornødenhed, dette skiftebref paa Sterfboet at forfatte reenskrifve 
og til bogsføre i alt penge 15 Sld., udlagt af forskrefne penge at hafvis disse 15 Sld.,  
Stemplet papir till dette skiftebref for 6 Sld., udlagt af forskrefne penge disse 6 Sld.,  
Wurderingsmændene for deris umage hver bevilget 10 mrk., er 5 Sld., udlagt till Jens Hansen af 
pengene 2 Sld. 2 mrk., og Hans Laursen afkorttet de 10 mrk., som hand som for ermælt her til boet 
er skyldig. 
Kirkewærgen for Sct: Boelskirke Peder Hansen ofven Nexøe lod fordre kloke ringens penge, som 
efter dette Sterfboes tilstand er samtøket penge 3 mrk., udlagt af pengene at hafvis disse 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætentioner til penge 163 Sld. 7 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling udi alt penge 2000 Sld.,  
hvor af faderen tilkommer dend halfvepart som er penge 1000 Sld.,  
Og  denne Sahl: Qvindis med bemælte sin hosbunde auflede og nu efter lefvende søn Hans 
Pedersen Munk tilkommer dend anden halfve part som og er penge 1000 Sld.,  
For  hvilken Summa faderen og Sønnen enhver udleggis, og tilkommer af ded anførtte og 
registerede løsøre og rørrende gods penge 239 Sld. 2 mrk. 5½ skl.,  
Item af tilstaaende Gield og pandtebrefve efter forhen indførte Specification i alt penge 510 Sld. 1 
mrk. 10½ skl., Saa og dend halfve part af dend 38 gaard i Boelsker sogn som er penge 250 Sld.,  
Summa 1000 Sld., at faderen og barnet som før er mælt en hver tilkommer. Og som Faderen Peder 
Munk er self wærge forberørtte sin Søn eragtis unødvendig hver post især nu her igien at 
Specificare, hvilket og Faderen Peder Munk nu ej var begiærendes; Hvor for saa dette skifte i 
forskrefne maade nu sluttes, helst og fordi de vedkommende efter skifteforwalterens  anfordring 
som før ermælt, ike hafde meere till dette boes bæste at angifve, ike heller var nogen her paa skiftet 
tilstæde som giorde nogen videre anfordring eller Prætension, end foran herudi findes indført, 
hvilket at saa er tilganget og Passeret som forskrefvet staar;  Des till vidnisbiurd under vore hænders 
paaskrift, skiftestæden paa dend 38 gaard i Boelsker sogn dend 29 Marty 1702.  
H: Schults.  Henning Brugman.  Peder Munk. 
Anders Pedersen. Mouns Pedersen Hans Laursen Jens Hansen  
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Anno 1702. Den 30 Marty. Er Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Deeling efter 
Salig Morten Mortensens,  afdøde Salig Hustru Birgitte Mortensdaatter, som i sin alders 
Tredustte aar foruden Ægteskab døde, hos sin Moder og Stiffader Anders Ollufsen, som boer paa 
dend 26 Jord eyendoms Gaard beliggende i Langebye udi Boelsker sogn. Og det imellem denne 
Sahl: Piges Moder  og Sødskende, som er fuld sødsken og half sødskende,  
 
Moderen Elsebeth Pedersdaatter som er i egteskab med bemelte Anders Ollufsen. 
Item en fuld broder ved navn Jacob Morttensen som endnu er hiemme hos bemelte sin Moder og 
Stiffader, og er sin egen wærge, item 2 fuld søstre,hvor af  
Dend eldste fuld søster er Siegne Morttensdaatter nu i egteskab med Jens Pedersen Hiort i 
Boelsker sogn. 
Dend 2den fuld søster er Kirstine Morttensdaatter nu paa 25de aar gl. som Rasmus Pedersen i 
Boelsker sogn. paa skiftet efter hendis fader den 8 December 1682 er tilordnet at wærge for, og der 
ved forblifver. 
Item er dend Sahl: Piges half sødskende nemlig. 
En halfbroder ved navn Mortten Morttensen nu er boende i Klibye i Ibsker sogn  
Item half søster som Anders Ollufsen med forde Moderen auflet hafver, hvor af dend elste 
halfsøster er Anne Andersdaatter paa 19 aar gl.  
Dend anden halfsøster Kirstine Andersdaatter, nu 7 aar gl. for dem er faderen Anders Ollufsen 
efter lowen self wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig Auditeuren Stephen Schults og  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte mødte de Ordinerit Wurderings mænd Jens Hansen og Hans 
Laursen Begge  boende i bemælte Boelsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som følger.  
 
Denne Sahl: Piges Ifareklæder, er efter skrefne. It blommed koftis snørlif og 2 knøttede høy rød 
farfved ærmer der till, foruden mallier er sat for 3 Sld. 2 mrk., it høy røt sartis skiørt med skoe og 
bon paa for 3 Sld., it blaat fifskaftis skiørt er satt for 9 mrk., it grøndt wadmels skiørt er sat for 1 
Sld. 3 mrk., it blaat fifskafes skiørt for 3 mrk., it brunt ullet og linnet skiørdt for 2 mrk., it gl. brunt  
Pedevvan skiørt er sat for 1 mrk. 8 skl., it røt wadmels skiørt for 1 mrk. 8 skl., en sort fifskaftes kiol 
er sat for 3 Sld., en gl. sort fifskaftes kiol er sat for 1 Sld., en røed gl. silkehufve med bon udi for 2 
mrk., en gl. crom lerridts forklæde med kniplinger for 1 mrk., it gl. cramlerrits forklæde 1 mrk., it 
nyt bruegarns forklæde er at for 2 mrk., it blaat forklæde for 1 mrk. 8 skl., 2 pude vaar af brue læret 
á 1 mrk. 12 skl., er 3 mrk. 8 skl., en grøn wadmels trøye for 2 mrk., en borddug af bruegarn 3 allen 
lang for 1 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen 4 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 mrk er 4 mrk., en gl. spin 
rok for 1 mrk., it Faar for 3 mrk., 2 fior gl. Lam á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
Efter  it skiftebref oprettet efter Mads Hansens Sahl: Hustru Marne Hansdaatter, som boede og 
døde paa dend 29de Jord Eyendoms gaard i Boelsker sogn. Datteret den 3 Augusty Anno 1697. 
befindes af berørte Mads Hansens boe efter bemælte hans Sahlige hustru. Efter som Mads Hansen 
hafver været tilordned wærge paa skiftet efter denne Sahl: Piges hendis Sahl: Fader Mortten 
Morttensen, som døde paa den 26de gaard i Boelsker sogn dend 8 December 1682. tilsat for denne 
berørte Sahl: Pige at wærge, og saa udlagt af berørte Mads Hansens boe med da forfalden rentte till 
berørte 3 Augusty 1697. som denne Sahl: Pige tilkom efter sin fornefne Sahl: Fader, baade af løsøre 
og af Jordepenge, af denne forde 26 gaard og Jacob Eriksen der paa skiftet istæden for Mads 
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Hansen er blefven tilordnet at værge, og bemælte Jacob Eriksen boende paa dend 21 gaard i 
Boelsker sogn, til sig hafver annammet, og Mads Hansen till Jacob Eriksen har betalt. Efter derom 
forskrefne skiftebrefs videre formælding, Capitall og rentte som nu Jacob  Eriksen svarer till penge 
30 Sld. 3 mrk. 6 skl., deraf, efter som Jacob Eriksen har af Mads Hansen bekommet reede penge, 
bereignis rentte till nu dato fra dend 3de Augusty 1697. og till dato er naar wærge penge er fradragen 
4 Sld. 2 mrk. er saa Capital og Rentte penge 35 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Saa blef de vedkommende af Skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere Eyendom som denne 
berørte Sahl: pige er berettiget. Hvor til de svarede ney, ej videre at være, og saa blef forde denne 
Sahl: Piges middel som før er indført sammen reignis, som andrager till 
 penge 59 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Anders Ollufsen denne Sahl:Piges stiffader som hafver bekaastet hendis begrafvelse, fremlagde sin 
forbemegnelse, hvilke hand nu fordrede efter, som opdrager till penge 15 Sld. 12 skl., her for er 
udlagt at fordre, af hvis Jacob Eriksen paa 21 gaard i Boelsker sogn, her til boet som før ermælt er 
skyldig blefven penge 15 Sld. 12 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium bevilget 1 Sld., udlagt it brue garns lagen for 4 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilget 2 Sld. 8 skl., udlagt en bruegarns borddug for 4 mrk. 8 
skl., 2 blaargarns lagen for 4 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt 2 fior gl. Lam for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilget 1 mrk. er 2 mrk., udlagt it nyt bruegarns 
forklæde er sat for 2 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Prætensioner till penge 19 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 40 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Som delis imellem forskrefne denne Sahl: Piges Moder, fuld og half sødskende, er der af Moderens  
Saavelsom fuld broderen Jacob Morttensens anpart till hver 10 Sld. 6½ skl.,  
Item hver de 2de fuld søsteris laad er 5 Sld. 3 ¼ skl., saa og Half broderen Mortten Mortensen anpart 
er 5 Sld. 3 ¼ skl., Og de 2de half søstre Anders Ollufsens døttre tilkommer hver 2 Sld. 2 mrk. 1 5/8 
skl.,  
For moderens anpart som er 10 Sld. 6 skl., er udlagt, it blommed koftes snørlif og 2 høy knøttet 
ærmer der till for 3 Sld. 2 mrk., hos Jacob Eriksen at hafve 6 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Bemelte Jacob Morttensen som er fuld broder tilkommer 10 Sld. 6 skl., er udlagt, at fordre af 
hvis Jacob Eriksen i Boelsker sogn er her till boet skyldig penge 10 Sld. 6 skl.,  
Fuld søsteren Seigne  Jens Peders i Boelsker sogn tilkommer penge 5 Sld. 3 skl., der for er 
udlagt, it blaat fifskaftes skiørt er sat for 2 Sld. 1 mrk., it grønt wadmels skiørt er sat for 7 mrk., en 
røed gl. Silkehufve med bon udi for 2 mrk., it gl. kramlærrits forklæde med knipling om for 1 mrk., 
it gl. Cramlerrids forklæde for 1 mrk., hos søsteren Kirstine 3 skl.,  
Fuld søsteren Kirstine Morttensdaatter, som Rasmus Pedersen i Boelsker sogn er wærge for 
tilkommer 5 Sld. 3 skl., der for er udlagt en sort fifskaftes kiol er sat for 3 Sld., it blaat fifskaftes 
skiørt for 3 mrk., en spinrok for 1 mrk., it Faar for 3 mrk., it røt wadmels skiørt for 1 mrk. 8 skl., er 
5 Sld. 8 skl., till ofvers 5 skl.,  
Half broderen Mortten Morttensen tilkommer en søsterlaad sonm er 5 Sld. 3 mrk., der for er 
udlagt hos Jacob Eriksen af hvis hand her til boet er skyldig at hafve 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., en gl. 
sort fifskafts kiol for 1 Sld., it brunt ullet og linnet skiørt for 2 mrk., hos Anders Olsen børns laad 5 
skl., er 5 Sld. 3 skl.,  
Anders Ollufsens tvende børn som er denne Salige Piges half søstre Kirstine og Anna Andersdaatter 
som hver tilkommer 10 mrk. 1 5/8 skl., er for begge laader 5 Sld. 3 skl., der for er udlagt, it høy røt 
sartis skiørt med skoe under og baand paa for 3 Sld., it gl.brunt pedewan skiørt for 1 mrk. 8 skl., it 
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blaat forklæde for 1 mrk. 8 skl., 2 brue lærrits pudevor for 3 mrk. 8 skl., en grøn wadmels trøye for 
2 mrk., er 5 Sld. 8 skl., till ofvers 5 skl.,  
Hvor ved dette skifte i forskrefne maade er sluttet. Hvilket saa at verre tilganget og Passeret, det till 
vidnisbiurd under vore hænder og zigneter. Sterfboet Anno Die Et Loco Ut Supra 
S: Shults. H: Brugman. Anders A:O:S: Olsen.  
Hans Laursen egen haand  Jens Hansen egen hand.  Jens Pedersen. 
Jacob J:E:S: Eriksen.  Jacob Morttensen.      Mortten M:M:S: Morttensen  
Rasmus Pedersen.egen haand  
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Anno 1702 dend 6 april og paa følgende dato Strax udferdige er efter lovglig giorde til lysning 
holden Registering, og vurdering sambt skifte og Liqvitation efter Salig Anders Jensen som 
boede, og døde paa dend 31 jordejendoms gaard beliggende i Østermarie sogn, og ded imellem 
denne Sahl: Mands efter lefvende hustru Hanna Anders Thiesdatter for hende blef efter hendes 
begæring til laugverge anordned Petter Thiesen boende i Svanike. Paa ene side og paa anden side 
denne Sahl: Mands sambtlige auflede børn, som til sammen ere 5 sønner og 2 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn er Oluf Andersen nu paa 27 aar gammel og er sin egen verge. 
Dend anden søn Hans Andersen  og er sin egen verge. 
Dend 3 søn Jens Andersen  saa og er sin egen verge. Efter som hand nu er paa 19 aar gammel, og 
er hans husbond Niels Jensen i Øster sogn forrelagt hans tilsyns verge. 
Dend 4 søn Johan Andersen paa 16 aar gammel for ham er nu til verge anordnet, hans faders 
søstermand Jens Knudsen i Aarkier sogn. 
Den 5 og yngste søn som er aufled af denne Sl: Mand med denne nu efter lefvende hustru nauvlig 
Mads Andersen nu paa 7 aar gammel for hammen er til verge anordnet hans faders sødskende 
barn Esper Andersen i Lyrre bye i Øster sogn.  
Dend eldste denne Sl: Mands daatter som hand med forige sin afdøde hustru aufled hafver, er 
Johanne Andersdatter nu paa 25 aar gammel for hende er til verge anordnet, Faderens broder 
Jørgen Jensen boende i Aarkier sogn. 
Dend yngste denne Sl: Mands daatter som hand med forige sin afdøde hustru aufled hafver, er 
Karen Andersdatter nu paa 21 aar gammel for hende er nu til verge anordnet hendes faders 
søstermand Jens Knudsen i Aarkier sogn. Mødte  
Og her paa sterboet Hans Simonsen, og Lars Pedersen i bende i Aarkier sogn.  
Som dend 23 oktober 1690 paa skifted efter denne Sl: Mands første hustru er bestaled at vere tilsyns 
verge. 
 
 Og  paa rettens veigne som ofverværende Høy Edle, og velbaarne  Hr: Oberst ober Comendant og 
ambtman Waldemar Reeds ved sin beordrede fuldmegtig Gregers Chrestensen Stads Capitain 
boende i Aakirke bye og skifte skriveren Henrich Brugmand, paa samme skifte er til vurderings 
mænd opmelded, Jens Seyersen og Jep Lassen begge i Østermarie sogn. Hvor da er forrefunden og 
Passered som herefter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En gammel sort bliset en Øyet  hest gilling er taxered for 7 Sld. 2 mrk., En brun blised ugilled hest 
for 13 Sld., En rød stienet hest gilling for 10 Sld., en lys brun hest gilling for 8 Sld., en gl. mørk  
brun hest gilling for 3 Sld., en brun gilled foele  i 3 aar gl. for 7 Sld., en gammel røe bliset hoppe for 
5 Sld., en røed hoppe med gull man og rumpe for 8 Sld., en mørk brun hoppe  for 8 Sld., et røe 
bliset fior gammelt hors føll for 3 Sld., it røe bliset gillet Hest føll i andet aar gl. for 3 Sld. 2 mrk.,  
et brun skimled ugilled hest føll i anded aar gammel 3 Sld. 1 mrk., et brunt hors føll er taxeret for 3 
Sld., en røe stiened hest gilling for 10 Sld., it mørk brunt ugilled hest sat i andet aar gammelt for  3 
Sld.,  
 
Qvæg. 
En hvid blaked Koe 5 Sld., En hvid Koe med en graae hals 5 Sld., En blaked Koe for 6 Sld.,  
en sort belted Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe bresed Koe 6 Sld., en liden hvid Koe 4 Sld. 2 mrk.,  
en røe bresed Koe med en hvid plet paa lenden for 5 Sld. 2 mrk., en sort brased Koe 5 Sld.,  
et bleg røedt studnød 3 Sld., it sort studnød for 3 Sld.,it brun braaged studnød for 3 Sld.,  
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it hvid studnød imed 2 sorte kafte 3 Sld., it røed stierned studnød for 3 Sld., it sort belted studnød 2 
Sld., it sort studnød med en hvid rompe for 1 Sld. 1 mrk., it røe belted studnød 1 Sld., en blaked 
stierned Qvige 3 Sld.2 mrk., it røedt Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., it sort hielmed Qvigenød 6 mrk.,  
en sort hielmed Qvige kalf for 3 mrk. 8 skl., en blak hielmed Qvige kalf for 2 mrk. 8 skl.,  
Gies. 3 gamle Gies og en Gaase á 1 mrk. er 1 Sld.,  
Faar  8 gamle Faar med sin af grøde nu sat for støked 4 mrk. er 8 Sld.,  
Svin. En sort belted Soe 1 Sld. 1 mrk.,En hvid graae hofded Soe for 1 Sld., En sort belted galt er sat 
for 1 mrk., En graae hofvedet galt for 1 Sld., En brun belted galt gris for 2 mrk. 8 skl., 2 sorte belter 
galt grise á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk.,  En hvid soe gris 2 mrk. 8 skl.,  
Kaaberware. 
En gammel brøger keddel paa en tønde stor er vigtig til penge 8 Sld., En gammel span stor kaabber 
keddel er vigtig til penge 1 Sld. 3 mrk.,  1 gaest dreven kaaber kedel paa en firring stoer er vigtig til 
penge 2 Sld.1 mrk., En liden messing keddel 2 mrk., En jern gryde paa en span stor for 2 Sld. 2 
mrk.,  
Senge Klæder paa Lofted.  I dend Øster seng,  
it gammelt vefved seng klæde for 1 mrk. 8 skl.,  En linnen ofver dyne 4 mrk., En ullen og linnen 
under dyne for 3 mrk., It hampe blaargarns lagen for 2 mrk., En linnen hoved dyne 1 mrk.,  
2 andre linnen hofved dynner á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
I Vester seng   
Et gammelt wefved seng klæde for 2 mrk., En ranned wadmels ofver dyne for 5 mrk.,  
En gammelt seyl dugs under dynne for 4 mrk., It half slidet blaargarns lagen for 2 mrk.,  
2 linnen hofved dynne á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
I Krob Hused. 
I en seng er en gammel seyl dugs ofver dynne for 3 mrk., It gammelt bruegarns lagen for 8 skl.,  
En gammel ranned wadmels under dynne for 2 mrk., En linnen under dynne for 2 mrk.,  
En gl. hofved dynne af bolster for 1 mrk. 8 skl., En dito for 1 mrk., En linnen pude uden lin vaar for 
10 skl.,  
I Stuen I holsengen  er en linnen neder dynne 2 mrk., It blaar garns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
Benke Klæder I Krobhused. 
En flamsk benke dynne med skin under forred er 4 allen lang for 4 Sld., I stuen En syed benke 
dynne ungefehr tre allen lang for For bord enden under vinduer en nye wefved benke dynne 7 allen 
lang med ranned under foer 3 Sld., 1 nye wefved benke dynne paa vester benk i stuen 3 allen lang 
med ranned under foer for 1 Sld. 3 mrk., Nok i stuen et nye Wefved age dynne var med ranned 
underfoer for 3 mrk., En gl. wefved age dynnevor  med rannet underfoer for 3 mrk., En gl. flamsk 
benke dynne paa nørre benk i stuen med røt foer under 3 allen lang for 4 mrk., En nye wefved gl. 
age dynne med ranned foer under for 2 mrk. 8 skl., It ranned syed hiønde 1 mrk., It flamsk hiønde 
med røt under foer for 1 mrk. 4 skl., It fyrre bord med bugt foed og skuffe for 3 Sld., It gl. Ege 
waarskab med 2 dørre og en skuffe uden laas for 1 Sld 2 mrk., It fyrre bord nederst i stuen med lugt 
foed og drejede skolper og skofte  er sat for 3 Sld.,  
Paa Lofted. 
2 Roke bagstoe med bræde sade á 2 mrk. er 1 Sld., 2 gl. bagstole á 8 skl. er 1 mrk., It gl. panneled 
sengested med skamel for 1 mrk. 8 skl., Endnu en sengested vester til 2 mrk., It gl. fyrre bord med 
obne foed for 1 mrk. 8 skl., En gl. Egeørk med laas og hengsler for 3 Sld. 2 mrk., Endnu en gl. Ørk 
med jern handfang udi for 3 Sld. 2 mrk.,  
I Trappe Hused. En gl. fyrre kiste med laas og hengsler og 2 jern hand fang udi 4 mrk. 8 skl.,  
I Øster Lende. 
En halfkit Sleede med jern videre og sker kur for 2 mrk. 8 skl.,  2 op ringed karne juhl og der til 
behøringe jern skener som er paa tillet for 6 mrk., Nye arbejds jul for 6 mrk., 4 gamle arbejds jul á 
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12 skl. er 3 mrk., 2 gl. arbejds jul for 2 mrk., It for, og it bag vogn ker i foruden axel jern á 4 skl. er 
8 skl., Endnu it for og it bag vogn ker med en kou vidie begge for 1 mrk., It for vogn ker med 2 
klou vidier for 12 skl., En gl. skeede med aag til 4 skl.,  Endnu it gl. bagvogn ker 4 skl.,  
I Sønder Lade. 
It par Høestier med aske træer og en las stang der til for 1 mrk. 4 skl., It par gamle smaa vognstier 
for 8 skl., It par nye høe stier af aske træer for 2 mrk., 2 jern høe tyfver á 6 skl., er 12 skl.,  
Endnu en jern tyve for 8 skl.,  
I Gaarden. 
4 harrer med træ trimer á 12 skl. er 3 mrk., 2 plouge med ploug jern løbere bøsser og ringe drette 
drage benher jern 3 hamle til huer ploug med seeler á 9 mrk. er 4 Sld. 2 mrk., En skou sleede med 
jern vidier i og dret for 2 mrk., En ruhl med jern tapper og skagle for 5 mrk.,  
En arbejds vogn med smaa stier med hammel sat for 3 Sld.,  
 
I Øster Lade. 
2 gamle Høestier for 4 skl., 4 nye aske Høestier træ á 3 skl. er 12 skl., 3 aar med bild for støked 1 
mrk. er 3 mrk., It aar uden bild for 6 skl.,  
Paa Lofted. 
It tørf jern 12 skl., Endnu it tørf jern for 8 skl.,  2 lyng rifver med ringe og skaft á 8 skl. er 1 mrk.,  
En dito for 6 skl., En jern skafte for 4 skl., En gl. krak øpse for 6 skl., It bufve sauf for 6 skl.,  
It saaer jrug i wester lade for 4 skl., En hugge benk for 2 skl., 2 lange Ege Planker á 2 mrk. 8 skl. er 
1 Sld. 1 mrk.,  
 
I Krob Hused og Mad Cammered. 
It gammel Vraaskab med 2 dørre hvor af en henger i jern hengsler uden laas for 8 skl., It gl. langt 
bord med foed for 1 mrk., En spin Rok for 8 skl., En salte half tønde 8 skl., En Øl tønde for 1 mrk.,  
It sengested af Egetræ med skamel for 3 mrk., En gl. ballis for 2 skl.,  
I Steer Hused. 
En jern tre foed for 1 mrk., En jern gryde krog 2 mrk., It pade jern for 2 mrk., It vind fad for 3 mrk.,  
It bøste kar paa 1½ tønde stor for 1 mrk. 8 skl., En røste ballis for 1 mrk., Endnu en røste ballis 1 
mrk. 8 skl., En gl. tom tønde for 4 skl., En half tønde for 6 skl., Endnu en røste ballis 1 mrk.,  
En Øll fiering for 12 skl., It gl. skab for 4 skl., En gl. smør bøtte for 2 skl., En liden ballis for 6 skl.,  
En finer kiste for 4 skl., En penmed bøtte for 4 skl., En finer skovippe for 2 skl., Nok en sie bøtte 
for 2 skl., Endnu 2 finer bøtter 4 skl., 3 finer bøtter á 3 skl. er 9 skl., En finer span for 4 skl.,  
En ballis for 8 skl., It gl. bord blad for 10 skl., En kalke tønde for 1 mrk. 4 skl., En sennerp Qvern 
for 6 skl., 2 sennerp hand qvern steenr for uden hus er sat for 1 mrk. 4 skl.,  
Paa Stiled ofver stue lengen. 
2 gamle seiser med bom og ringe á 1 mrk. er 2 mrk., En græs seys med  bom og ringe for 2 mrk.,  
2 straabonda tønder á 6 skl. er 12 skl., 2 half tønder á 4 skl. er 8 skl., 2 drøfte trug á 8 skl. er 1 mrk.,  
2 gl. tønder á 4 skl. er 8 skl.,  En gl. fyrre kiste uden laas og hengsler 12 skl.,  
I Kroppe Hused. 
It degne trug for 1 mrk.,  En srug stahl for 4 skl., En straabonds tønde 6 skl., En fyrre salte tønde for 
12 skl., 2 salte half tønder á 8 skl. er 1 mrk., It Øll fad for 2 mrk. 12 skl.,En straabonds tønder 12 
skl., En gl. segt for 4 skl., 2 grynes sold á 8 skl. er 1 mrk.,  En gl. finer bøtte for 4 skl.,  
Tin. 
It fad og 3 gamle Tin Tallerkner og en gl. smør kande er vigtig 10 skaalpund á 1 mrk. er 2 Sld. 2 
mrk.,  Hoes Jens Knudsen i Aaker sogn er 4 bi stoker til halnede hvor af treefboet er til førende de 
tou bistoker hver stok med bier er sat for 6 mrk. er 3 Sld.,  Iligemaader er og hoes Jørgen Jensen i 
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Aaker sogn 4 stoker med bier til halnede, hvor af strefboet til hører de tou stoker med bier og huge 
sat for 6 mrk. er 3 Sld.,  
Saa blef angifven efter skrefne tilstaaende Gield. 
Laurs Hansen i Listed var her til stæde og vedstod at være skyldig her til boet, hvor fore hand sit i 
boende huus beliggende i Listed nu satte til vuder pandt og saa sikring, og det med alt hvis til bente 
huusfood og nagelfast nu forre findes og tilhørre, at være her til sterfboet eller hvem det her efter  
Vonder tillagt ind til det hand er skyldig blifver betalt som til sammem er penge 12 Sld., Og det 
skadisløs efter loven arfvingerne og de ved kommende her i sterfboet angaf, At Catrina Sl: Hans 
Andersens i Nexøe er her til boet skyldig som rester paa en af kiøbt stud penge 5 Sld.,  
Johan Laursen i Aakier sogn er skyldig her til boet efter det skifte bref opretted efter denne Sl: 
Mands forrige hustru datered den 23 Oktober aar. 1690 Capital 8 Sld. 2 mrk., der af beregner rente 
fra forde dato til nu udi 11 ¼ aar, 4 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  der paa gotgøres som skal vare betalt, og 
Jens Knudsen i Aaker sogn paa Johan Laursen Nexøe nu angaf 3 mrk., blif saa Johan Larsen 
endelig skyldig her til boet Capital og rente penge 12 Sld. 1 mrk. 11 skl., arfvingerne bereted og at 
Hans Pedersen i gumme er skyldig her til boet penge 3 mrk. 8 skl.,  
Item Lars Pedersen i Gudhjem er og skyldig efter arfvingernes beretning her til boet penge 3 Sld. 2 
mrk.,  
Efter it funderet Document paa No. 1. en half Rixd. stempled papir udsted af Aakirke Byeting: 
Pafseret Fredagen dend 28 april aar. 1693 tehtificeret, under byefouged Jacob Lauritsen og Bye 
skrifver Dederik Wuhelsen Funk haand, og seiel med videre af  Tobias Dekners under skrefne 
Confirmation befindes denne Sl: Mand Anders Jensen af bemelte  Tobias Dekner at hafve kiøbt og 
betalt feire skepper land bygjord og feire skepper land haura jord, beliggende Noedes for 
aarkirkebye og streker sig udi lengden i Søndre, og nør, og ligger Væsten for samme Jord, Laurs 
Pedersens og Jens Jacobs Jorder, og øster fore op tal alv ej er efter der om for berørte Document 
videre udvisning som nu blef læst op paa skrefven og blef samme Document nu til Jens Jacobsen 
boende i Aaker sogn  og er melde delte sterfboet ved kommende villie, og samtøke befuered efter 
som Jens Jacobsen for hen denne Sl. Mand hafver forstragt med rede penge fembten Sld.,  
Hvor for denne Sl: Mand  Jens Jacobsen forhen udi bende firre skepper land buig Jord, og firre 
skepper land haura jord i efter ved gaaelse nu her paa strefboet hafver forsikred og paa dette skifte 
nu imellem Partterne paa begge sider giorde aftale Aocoret og for eening skal bende Jens Jacobsen 
og hans arfvinger her efter for skrefne biug og haufre jrod til eiendom nyde og beholde, og denne 
Sl. Mand Anders Jensen efter befunde arfvinger ej videre lod dehl eller rettigheder omrørte biug og 
hafra jord at hafve til hvilken ende berørte Jens Jacobsen efter forening nu her paa sterfboet loved 
at betale til sterfboet middehl penge 4 Sld.,  
Esper Hansen i Listed er skyldig her til boet efter regnskab for huusleje af it Huus paa 31 gaards 
grund i Øster sogn 1 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
 
Denne Sl: Mands I Fare Klæder  angaaende saa efter det skifte brefs andledning ganged efter denne 
Sl: Mands første hustrue Datered dend 23 Oktober 1690. Hafver hans da auflede 2de døttre 
bekommed deres Sl: Moders Ifare klæder sig at paa klæde, er nu denne Sl: Mands Ifare klæder 
forblifver og deelt imellem samptlige denne Sl: Mands sønner, at de der med hand sig paaklæder og 
til faldt dend yngste søn Mads Andersen en sort vendt klædes kiol med blaae rask under forret, og 
smaa kameel haars knapper udi nu vurdered for 5 Sld., som hans tilsate verge ham tilsvarer, der 
foruden tilfaldt ham it par gl: sorte klædes bopser som er blefven til bemelte sønnen om giort de 
andre børn har en hver sin anpart sig at paa klæde annammered, og saa delte til efterretning indført, 
nok anføres til dette sterfboes middehl imod hvis rente denne Sl. Mand tilhl. 
Amtskrifveren efter er gangen dom fra Øster Herretsting dend 18 Oktober 1700 har besvaret, og 
ham er paa reignet af sin udgifne Obligation til forrige Amt skrifver Augustus Dekner, med 
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forsikring udi dend 67 jord ejendoms gaard i Aaker sogn vafde 4er aar Jens Knudsen berørte 67 
gaard har beboet hvor om nu her paa sterfboet imellem Jens Knudsen og dette sterfboets ved 
kommende efter aftale blef Accoderet saa leedes at bende Jens Knudsen der imod her til sterfboets 
Middehl nu lofved at naar Huus der paa af Jens Knudsen  til Anders Jensen er lefvered, og betalt og  
Sl: Anders Jensen afsens Knudt har annared forud er af kortted Jens Knudsen at betale paa hl: Amt 
skrifveren s her efter anførte fordringer som hand her under med sin egen haand bekrafter penge 20 
Sld., skifte stædet den 7 april anno 1702 
Jens K:S: Knudsen, egne skrefne navn Paa Enkens vegne  Peter Thies,  
H. Brugman, Gregers Christensen,  
Videre anføres til dette sterfboes middehl efter skrefven,  
Paa Lofted findes 10 tønder Rug tønden nu sat for 5 mrk. er 12 Sld. 2mrk., Iterm 12 Tønden Haura 
á 2 mrk. er 6 Sld.,   2 tønder Rug som er saaed her ved gaarden udi afeaegste fiked tønden7 mrk. er 
3 Sld, 2 mrk., efter en dette mands forretning med forman Lodvig Korsen i Øster sogn datered dend 
11 marti aar 1695, opretted paa denne 31 gaard i Øster Marie sogn hvor af befindes denne Sl: 
Mands nu efter lefvende enke efter hendes første SL. Mand Mads Nielsen at hafve arfved paa sin 
egne pard laad 84 Sld. 1½ Sld., Item denne Sl: Mand tilkiendt for som frendernes holdning 6 Sld., 
er til sammen som nu dette sterfboes middel anførres penge 90 Sld. 1½ Skl., Endnu blef vurdered 
en Brun Gilled Foele er sat for 6 Sld., it Jern Bended Skreir er sat for 2 Sld.2 mrk., Hans Madsen 
udleg er paa dend 29 gaards grund i Øster sogn er skyldig her til boet efter regnskab penge 4 Sld., 
som han har vedgaaed,           
 Summa andrager forskrefne dette sterfboes Koeende middehl til staaende gield og 
forde Jord penge I alt til Penge 460 Sld.2 mrk. 6 skl.  
 Som Enken med sin laug verge og til staa verende myndige arfvinger paa og de 
umyndiges verge af skifte forvalteren tilspurdt om de viste mere til dette sterfboes middehl at 
angifve hvor til de svarede ej videre at være end angifved er og for opførdt staar, hvor ved saa dette 
sterfboes registrering er slutted, dette tax at være Pahsered, og som dagen er forløben, der til vidners 
bived under vore hender skifte stæden dend 7 april anno 1702. Gregers Christensen, 
H. Brugman,   paa Enkens vegne som laug verge,  Peter Thies,   
Jens Seyersen,   Jep Lasen 
 
Nest paa følgende dend 8 april berørte aar 1702 er atter udi forskrefne ved kommende nærvelse med 
denne forretning forretagen, og videre Pafseret . Som efter følger nemblig, 
og saa for denne Sl: Mands andre sønner en hver hafver bekommed noged gerahe, saa blef denne 
Sl: Mands Yngste søn Mads Andersen bevilged en gl: fyre bøsse af verdie 4 mrk., og der for uden er 
bevilged sin Sl: Faders Ride Sadel med sadel jord og stie bøjels, og er sadelen af gl: Rys læder af 
vardie 6 Sld., fantes ellers her i boet 2 straabonds tønder med Rug mehl en tønde Vike mehl, og 2 
tønder biug mehl, som Enken beholte til Husholdningen, og fallek føedes og fretarf Item beholte 
Enken for uden skifted sin seng med ringe klæder udi, og en gl: kiste sampt og en gl: Korn Vogn 
som hende af vedkommende blef bevilged og saledes der ved forblifver. 
Dernest blef angifven efter skrefne boet skyldige gield som dette sterfboe med Resterer saa velsom 
andre sterfboed vedkommende Prætentioner og er der til giort udleg som her efter følger nemblig, 
Kongl: Mayst Ampt skrifver og Ride fouged Hr: Hans Henrich Skov 
 fordre efter sin forsagelse som meldes :1: efter hos følgende og Hr: Ampt: igien lefve jorde dom, 
udsted af Øster Herredsting dend 18 Oktober 1700: denne SL: Mand at være skyldig, efter hans 
udgifne, Obligation til forrige Ampt skrifver Augustus Dekner med forsikring i dend 67 gaard i 
Aaker sogn for Capital og rente der af til 11 juni anno 1701 med omkostninger 269 Sld. 6 skl., hvor 
af fra gaar som hans Kongl: Mayst til ejendom er udlagt, dend for 67 gaard i Aaker sogn for 212 
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Sld. 2 mrk., rester saa Capital 56 Sld. 2 mrk. 6 skl., der af fordre Hr: Ampt skrifver rente fra dend 
11 juny 1701 og til 11 juny 1702   2 Sld. 3 mrk. 4 skl., er 59 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  Item fordred at 
reste af dend 67 gaard i aarker sogn, da denne Sl: Mand der boede at reste jordbogs restand 14 Sld. 
5 mrk.1 skl., Item at reste af dend 31 gaard i Øster Marie sogn for aar 1700 og 1701  6 Sld. 5 mrk. 
13 skl., er 21 Sld. 4 mrk. 14 skl., som giør 32 Sld. 2 mrk. 14 skl., er til sammen 92 Sld. 8 skl., paa 
forde Citeret og hois føjede dom befindes ved Rettens middehl for de anførte 56 Sld. 2 mrk. 6 skl., 
at være giort navn søgning og udleg i denne Sl: Mands boe den 28 juny 1701 som Enken og 
arfvingerne og de dette sterfboet ved kommende forstod, at Hr: Ampt skrifveren efter eged behag 
har haft magt til sig at bemegtiger og der for paastod ike der af at kand være pligtig at svare renten 
hvor for den rente som forhend er beregned nu af gaar som er 11 mrk. 4 skl., blifver saa igien Hr: 
Ampt skrifverens fordring penge 89 Sld. 1 mrk. 4 skl., for de 89 Sld. 1 mrk. 4 skl., er udlagt, først 
som Jens Knudsen paa 67 gaard i Aaker sogn, er skyldig og lofved rigtig at betale 20 Sld. Til Hr: 
Ampt skrifver ved skifte forvalterens udleg 4 Sld., 10 tønder Biug á 5 mrk. er 12 Sld. 2 mrk. 12 
tønder Helier a 2 mrk. er 6 Sld. 2 tønder sigte Rug á 7 mrk er 9 Sld.2 mrk., en rød stiered hest 
Gilling for 10 Sld., en Røed Hoppe med guhl mag for 8 Sld., en mørk brun hoppe for 8 Sld., en 
belted Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe brased Koe 6 Sld., 6 faar med sin afgrøde á 4 mrk. er 6 Sld.,  
Summa 89 Sld. 2 mrk., til overs 12 skl.,  
Efter it skifte ganged efter denne Sl: Mand Anders Jensens for ham afdøde Hustru Maria 
Jochumsdatter, datered dend 23 Oktober aar 1690 befindes denne Sl: Mands efter lefvende  børn 
efter bende denne forde Sl: Mand hustrue deres Morder at tilkomme af løsøre, udi alt 114 Sld. 4 
skl., Hvilken Summa her til har bestaaed foruden rente for at faderen i denne besvarlig og dyre 
kaast tider, har haft børnene sted:  hos sig med end videre paa en dehl af børnene, af faderen 
giørende bekaastning imedlertid dem med nødtørstig kaast og klæder forsivned og forsørged, des 
aarsage  om efter Enkens hendes Laugverge, og de andre vedkommendes paastand som forlegt er 
agtedes, ike anføres videre end hofved Summen som er deelt samptlig  efter lefvende den bende Sl: 
Qvindes børn  
Imellem som er fire sønner og 2 døttre, og tilkom der af hver søn 22 Sld. 3 mrk. 4 skl., og hver 
daatter 11 Sld.10 skl., som her efter hver især nu er anført, nemlig. 
 
Dend eldste søn Olluf Andersen som efter formelte skifte bref i arf efter sin Sl: Morder er til 
kommer 22 Sld. 3 mrk. 4 skl., som en dehl der paa har af faderen opbaared og nu ved for eninger 
berettiged her i sterfboet, en sort gilled Foele, og der for uden her af sterfboet meddehl at nyde 
udlagte for penge 10 Sld., herfor er udlagt en blaked stiered Qvie for 3 Sld. 2 mrk., it fyrre bord 
nederst i stuen med lugt foed, og skofte for 8 mrk., en liden messing kedel for 2 mrk., hos Lars 
Præst: i Gudhjem at fordre 14 mrk.,  i Holsringen en linnen underdynne for 7 mrk.,  
 
Dend anden søn Hans Andersen som er sin egen verge tilkommer efter forberørte sin Sl: Morder 
efter formelte skifte bref i arf penge 22 Sld. 3 mrk. 4 skl., der for udlagt it rør steered studnød 3 
Sld., 2 nye arbejds juhl for 1 Sld. 2 mrk., en sort blised en øjet gilling for 7 Sld. 2 mrk., en ploug 
med til behørrig jern hamle og dreg benk for 2 Sld. 1 mrk.,  en skov slede for 2 mrk., en ruhl med 
jern tappe og skagle for 5 mrk., en arbejds vogn med smaa stier og uden hammel 3 Sld., 2 lange Ege 
planker 1 Sld. 1 mrk., 3 aar med bihl for 3 mrk., paa lofted it tørf jern for 12 skl.,  it dito for 8 skl., i 
Øster seng paa lofted, en linnen ofver dynne 4 mrk., af it brun skieled ugilled hest føl 2 mrk.,  
 
Dend 3 søn Jens Andersen som nu er paa 19 aar gl: og hans husbond Niels Jensen i Øster sogn er 
til synsverge for tilkommer i arf efter bende sin Sl: Morder og skifte bref penge 22 Sld. 3 mrk. 4 
skl., der for udlagt, en brun gilled foele 6 Sld., it jern verd skein for 2 Sld. 2 mrk., en mørk med jern 
hand for 3 Sld. 2 mrk., it rød Qvige nød for 1 Sld. 2 mrk., en liden hvid Soe for 4 Sld. 2 mrk., en 
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nye vefved benke dynne under vindue i stuen siuf allen lang for 3 Sld., en half sket sleede med jern 
vider og skeer kar for 2 mrk. 8 skl., af it brun skinled ugilled hest føhl 2 mrk., 2 gl. arbejds juhl for 
2 mrk., it far vogn rie med 2 klou vider for 12 skl.,  
 
Dend yngste søn Johan Andersen nu pa 16 aar gl. som hans faders søster mand Jens Knudsen i 
Aaker sogn er til ordned at verge for tilkommer i arf efter bende sin Sl: Morder og skifte bref penge 
22 Sld. 3 mrk. 4 skl., der for udlagt, en røe broked Koe med en hvid plet paa lenden for 5 Sld. 2 
mrk., it brun skieled ugilled hest føhl er sat for 13 mrk., der af er her til udlagt 2 Sld. 1 mrk., en Ege 
ørk med laas og hensler for 3 Sld. 2 mrk., 1 nye wefved benke dynne paa vester benk i stuen 3 allen 
lang med ranned under foer for 1 Sld. 3 mrk., It gl. Ege waarskab med 2 dørre og en skuffe uden 
laas for 1 Sld 2 mrk., 2 Røke bagstoele med brade sade paa lofted 4 mrk., 2 op ringed karne juhl og 
der til behøringe jern skener som er paa tillet for 6 mrk., En flamsk benke dynne med skin under 
forred er 4 allen lang for 4 Sld., 2 sorte belter galt grise á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., it blaae garns 
lagen i vester seng paa lofted for 2 mrk., en punne bøtte for 4 skl.,  
 
Dend eldste daatter Johanne Andersdatter sin fader broderen Jørgen Jensen i Aaker sogn er 
verge for til kommer efter for berørte i arf efter bende sin Sl: Morder og skifte bref penge 11 Sld. 1 
mrk. 10 skl., der for udlagt, Hos Laurs Hansen i Listed med forsikring i hans i boende huus af 12 
Sld., at hafve helften som er 6 Sld., it Røe belted studnød 4 Sld., I Øster seng paa lofted it wefved 
seng klæde 1 mrk. 8 skl., en ullen og linnen under dynne for 3 mrk., it hampe blaargarns lagen 2 
mrk., en linnen hofved dynne for 1 mrk., it nye wefved agedynne  waar med ranned under foer for 3 
mrk., en flamsk benke dynne med røt foer under paa nørre benk i stuen 3 allen lang for 4 mrk., en 
Øhl tønde for 1 mrk. 8 skl., en røste ballis 1 mrk., it bord blad for 10 skl.,  
 
Dend yngste daatter Karen Andersdatter som hendes faders søster mand Jens Knudsen i Aaker 
sogn er verge for til kommer efter for berørte i arf efter bende sin Sl: Morder og skifte bref penge 11 
Sld. 1 mrk. 10 skl., der for udlagt, Hos Laurs Hansen i Listed med forsikring i hans i boende huus 
af 12 Sld., at hafve helften som er 6 Sld., en røt hielmed Qvige kalf for 3 mrk. 8 skl., en nye wefved 
age dynne med bot under for 3 mrk., en dito med ranned under foer for 2 mrk. 8 skl., it flanned syed 
hiønde 1 mrk., i Krobhuused it brug garns lagen 8 skl., en wadmels under dynne 2 mrk., en linnen 
under dynne for 2 mrk., en bolster hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., 2 drøfte trug 1 mrk., it Ølfad for 
2 mrk. 12 skl., 2 salte half tønder for 1 mrk., en ballis for 2 skl., En sennerp Qvern for 6 skl.,  
 
Welborne Hr. Landsdommer Ancher Müller fordred efter af Riegs: til dend 31 Marty og sin seddehl 
Indfald penge 37 Sld. 1 mrk. 12 skl., Udlagt af dend 31 gaard i Øster sogn at have 16 Sld., hos Jens 
Jacobsen i Aaker sogn af en dehl Jord i Aakierke byes frihed at have 4 Sld., 4 bistoke til halnede 
hos Jens Knudsen i Aaker sogn, der af de 2 sterfboet er anført som her udlegges for 3 Sld., Ilige 
maader fire bistoke hos Jørgen Jensen i Aaker sogn til halmede der af de 2 anført til boets middehl, 
og her udlagt for 3 Sld., En hvid blaked Koe 5 Sld., it brun braaged studnød for 3 Sld., it hvid 
studnød imed 2 sorte kafte 3 Sld., en jern tre foed 1 mrk., 4 nye askestier træ til høe stier 12 skl.,  
 
Jacob Koefoed i Svanike fordred efter sin seddehl og af regning i alt penge 55 Sld. 2 mrk. 11 skl., 
her for udlagt og giordt Indførsel i dend 31 gaard i Øster sogn for penge 20 Sld., En brun blised 
ugilled hest for 13 Sld., en lys brun hest gilling for 8 Sld., En hvid Koe med en graae hals 5 Sld., En 
blaked Koe for 6 Sld., til ofvers 1 mrk.,  
 
Hans Koefoed  Poulsen i Svanike hafver her i boet at fordre 5 mrk.1 skl., udlagt af brøgger kiedel at 
have 5 mrk. 1 skl.,  
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Mads Koefoed Poulsen i Svanike fordred efter sin seddehl 3 mrk. 6 skl., og udlagt af brøgger kiedel 
at have 3 mrk. 6 skl., 
Hermand Koefoed i Svanike fordred efter sin seddehl penge 3 mrk., udlagt af brøgger kiedel at have 
3 mrk. 
Diderik Wolfsen i Svanike fordred efter sin seddehl  som rester penge 5 mrk., udlagt af brøgger 
kiedel at have 4 mrk. 9 skl., en finne span for 4 skl., en finne kiste for 3 skl.,  
Herrits fougden Anders Pedersen Fyhn fordrer naar 3 tønder Byg som ey af denne Sl: Mand paa 
regnskab betalt er beregned for tønden 6 mrk., blifver igien til rest penge 4 Sld. 9 skl., udlagt en 
brun gilled foele er i 3 aar sat for 7 Sld., til ofvers 2 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
Siegne Sl: Anders Thies i Svanike fordred son Proqvota en reigned Imod noge kravs som siden 
skifted var slutted er kommed i dend Sl: Mands Anders Thies Sterfboe og den paa en gangne, som 
paa dette sterfboes andrager i alt 2 Sld. 1 mrk. 7 skl., her for er udlagt hos Herrits fougden Anders 
Pedersen Fyhn udleg at have disse 2 Sld. 1 mrk. 7 skl., 
Diderik Jacobsen i Rønne vedgik Enken at være skyldig penge 3 Sld., udlagt It fyrre bord nederst i 
stuen med lugt foed og drejede skolper og skofte  er sat for 3 Sld.,  
Petter Thiesen i Svanike fordred som opetalt 3 Sld.2 mrk., vedgaaet. Udlagt it rør blised gilled hest 
føhl er taxered for 2 Sld. 2 mrk.,  
Sidsele Sahl:  Mortten Joensen i Aakirke bye fordred for en bog kaldes den Himelske herredage 4 
mrk., og for en pot honning 1 mrk., er 5 mrk., udlagt i stuen en syed benke dynne ungefer 3 allen 
lang for bord enden er sat for 5 mrk.,  
Hans Sigvartsen i Rønne fordred penge 2 Sld., vedtaget en gl. span stoer kaabber kedel er vigtig til 
pr: 7 mrk., it flamsk hiønde med røt under foer 1 mrk. 4 skl.,  
Diderik Mikkelsen byeskrifver i Aakirke bye fordred efter sin seddehl skrifver penge 1 Sld., udlagt i 
vester seng paa lofted en seiel dugs med under dynne for 4 mrk.,  
Jens Larsen i Svanike fordres som vedgikes penge 2 mrk., udlagt hos Herrits Fougden Anders 
Pedersen Fyhrs udleg at have de 2 mrk.,  
Peder Hansen  Hare i Svanike fordred 1 mrk 13 skl., udlagt 2 grynne solt á 8 skl. er 1 mrk., en fyrre 
salte tønde 13 skl.,  
Søfren Monsen i Øster marie sogn fordred laante penge 3 Sld., udlagt it mørk brunt ugilled hest føhl 
i anded aar gl: for 3 Sld.,  
 
Henrik Vinter Bødker boende i Svanike for dred arbejdsløn 6 mrk., udlagt it brunt hors føhl som er 
taxered for 3 Sld. Til ofvers 6 mrk.,  
Anders Hansen i Svanike fordred for 2 halfve tønder salt á 9 mrk. saa og for en liden hat 1 mrk. 8 
skl., er til sammen penge 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., her for er udlagt at hafve af dend 31 gaard i Øster 
marie sogn penge 4 Sld., 3 gamle gies og en gaase á 1 mrk. er 1 Skl., til ofvers 8 skl.,  
Petter Pettersen i Aarsdale fordred 3 mrk. 8 skl., udlagt it sengested af Egetræ med skammel i 
krobhuused er sat for 3 mrk., Hos Anders Hansen i Svanike udleg at hafve 8 skl.,  
Sønnen Hans Andersen fordred for Karen og anded som Enken vedgikes penge 8 Sld., udlagt en 
sort brased Koe 5 Sld., it røe blised fior gl: hors føhl er sat for 3 Sld., Som hand igien foræred sin 
half broder Mads Andersen at hand skal nyde og beholde;  
Efter aftale forening og Accordering, imellem dette sterfboets vedkommende og Olluf Mikkelsen 
som er komme i Egteskab med Jens Guders daatter Karen Jensdaatter som med hende nu er boende 
paa dend 11 gaard i Pedersker sogn til kommer Olluf Mikkelsen til sidste rest af alt hvis hand paa 
bende sin Hustrues veigne i denne Sl: Mands sterfboe har haft at Prætendere til denne dag, som 
reister sig af de 40 Sld., som før haver bestaaet i dend 67 gaard i Aaker sogn efter der om videre 
forklaring som er at fornemme af welborne Hr. Landsdommer Matkias Raskis dom, datered 
Borringholms Landsting dend 8 Marty 1693 der vedere indhold der af nu rester Olluf Mikkelsen 
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hvor for stades her af boet udleg efter forte mening for penge 3 Sld., for de 3 Sld., er til Olluf 
Mikkelsen udlagt en gl: mørk brun hest gilling for 3 Sld., og blef Olluf Mikkelsen nu lefvered en 
hiemtingsdom gangen inden Sønder Herretsting afsagt af Herrits Fougden Mikel Andersen frølling 
for en datered dend 16 may 1693 med sin paaskrift agt, og mening som det udviser saa her ved dette 
sterfboe, saa vel som Olluf Mikkelsen er alderlis krafløs i alle maader, og blef samme dom nu i en 
dehl lest og paskrefven i ilige maade efter forberørte Landstings domle indhold, og nu giorde af 
reigs, tilkommeog bende Jens Gudbernsen af Pedersker sogn her af sterfboet efter aftale og 
forening udleg for penge 10 Sld., vedgikes udlagt hos Johan Lauritsen i Aaker sogn af hvis hand 
her til boet er skyldig som tilsammen er 12 Sld. 1 mrk. 11 skl., er der af her til udlagt at betales 
penge 10 Sld.,  
Efter en otte mands forretning med forman Lodvig Larsen for en datered den 11 Marty aar 1695 
opretted paa denne 31 gaard i Øster sogn med videre, befindes berørte 31 gaard at være taxered i alt 
penge 277 Sld. 1 mrk. 8 skl., hvor af Niels Ibsen efter bende i otte mands forretning hafver 
bestaaende i forte : 31 gaard penge 47 Sld. 3 mrk. 11 skl., og fordred Niels Ibsen der af rente i 3½ 
aar til dato opdrager 8 Sld. 3 mrk.3 skl., indhold rente blef forrelagt en landstings dom afsagt inden 
Borringholms Landsting  Af Welborne Hr: Landsdommer Mathias Rask at de forte Sl: Mand som 
forberørte forretning hafver haft under hender skulle kiende paa hvor det denne 31 gaard tilligen 
kand taale at gifve aarligen efter der om bende landstings dom Dater den 2 september 1696 videre 
indhold samme blef lest, og paa skrefven, hvor paa er fremlagt, Mandens der efter giørende 
forretning dat: den 30 september aar 1699 som indeholder at af heele gaardens aarlig skall udgifves 
i staden for rente 5 Sld. 2 mrk., saa er udregned efter derom deres forretnings videren udvisning 
som blef lest, og paa skrefven; og i saa maader tilkommer Niels Ibsen der af i steden for fuld rente 
aarlig 4 mrk. 6½ skl. er i 3½ aar penge 3 Sld. 3 mrk. 7 skl., og hvis Niels Ibsen vil hafve videre at 
Prætendere sogn sig det med louglig med sort ved Lov og Ret. Her for er udlagt paa lofted 2 gl: 
bagstol á 8 skl. er 1 mrk., It gl. panneled sengested med skamel for 1 mrk. 8 skl., endnu it sengested 
væsten til 2 mrk., it fyrre bord med aaben foed 1 mrk. 8 skl., it par nye høstier af asketræer er sat for 
2 mrk., Hos Esper Hansen i Listed som hand er skyldig at af fordres penge 6 mrk. 9 skl., en Øll 
fierring for 12 skl., en fiener bøtte for 2 skl.,  
Hans Andersen i Østermarie sogn fordred paa sin hustrus Elsebeth Mads Niels daatters veigne først 
Jorde penge bestaaende i den 31 gaard i Øster sogn arfved efter Sl: Mand Niels Sl: Morder Jens 
Munk: Sl: hustrus 13 Sld. 3 mrk. 6 skl., og ½, der af rente i de 2 aar Jens Munk: Sl: hustrues skifte 
bref om forvalter 5 mrk. 8 skl., nok til kommer hende efter forberørte samfrenders forretning Jorde 
penge efter sin Sl: fader af denne 31 gaard i Øster sogn som er 21 Sld. 4½ mrk., saaleedes blifver nu 
berørte Elsebeth Hans Andersen hofved Summa i forte 31 gaard til sammen, 34 Sld. 3 mrk. 7 skl., 
hvor af Hans Andersen Ilige maader paastaar fuld rente, men ej understaar den af højere rente at 
regnes end som i mandenes forretning efter velborne Hr: Landsdommers doms tilhold er beregend, 
som andrager aarlig 3 mrk. 3 skl., er fra May 1696 til May 1702 udi 6 aar 4 Sld. 3 mrk. 2 skl., 
Capitalen, bestaar i berørte 31 gaard og for renten sker her af boet udleg som tilsammen er 6 Sld. 10 
skl., for de 6 Sld. 10 skl., er udlagt en gl: Røe blised Hoppe er sat for 5 Sld., en blak hielmed Qvige 
kalf for 2 mrk. 8 skl., en brun belted galt gris for 2 mrk. 8 skl., til ofvers 6 skl.,  
Nok er Hans Andersen verge for sin hustrues søster Dorethea Mads daatter som iligemaade til 
kommer som for er melt Capital 34 Sld. 3 mrk. 7 skl., som i fornevnte 31 gaard er bestaaende og der 
af rente i forskrefne tid som her af boet nu udlagt penge 6 Sld. 10 skl., Item som hende paa skifted 
efter Jens Munk Sl: hustru er tillagt Anders Jensen til det sterfboe var skyldig 4 mrk.,  er saa til 
sammen hvis hende her af boet sker udleg for penge 7 Sld. 10 skl., for disse 7 Sld. 10 skl., er udlagt, 
at forder hos Catrina Sl: Hans Andersen i Nexøe sogn er skyldig efter som for er melt paa en af 
kiøbt stud at reste 5 Sld., skulle andgifven den imod forhaabning ike være Reihtig da denne Sl: 
Mands Enke og arfvinger der til self at svare og haves saa af udforttens anpart her for indførsehl i 
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den 31 gaard i Øster sogn og saa sage sin Rebeks igien efter angifvelse hos bende Catrina Sl: Hans 
Andersen i Nexøe om norged ved Lov og Ret kand vindes, saa frend formelt kraft beregtes i videre 
er udlagt en hvid Soe gris for 2 mrk. 8 skl., en bolster hofved dynne 1 mrk. 4 skl., en linnen pude 
uden wor 10 skl., i halsengen it blaar garns lagen 1 mrk. 8 skl., it for og it bag vogn ree med en klou 
vider for 1 mrk. it røste kar paa 1½ tønde for 1 mrk. 8 skl., 2 finer bøtter for 4 skl.,  
Berrel Lassen i Øster sogn som er verge fordred 3 daatter Signe Madsdaatter som iligemaade 
tilkommer udi forte 31 gaard bestaaende Capital 34 Sld. 3 mrk. 7 skl., og der af rente til May aar 
1702 udi 6 aar saa og forte 2de aars fuld rente som er til sammen 6 Sld.10 skl., for de 6 Sld. 10 skl., 
er udlagt 2 gl: vogn ree for 8 skl., en gl: skede for 4 skl., en gl: bag vogn ree for 4 skl., it par høe 
stier af asketræer og en las stang 1 mrk. 4 skl., it par gl: smaa vogn stier for 8 skl., 2 jern høe tyfve 
for 12 skl., endnu en jern høe tyfve 8 skl., it aar uden bihl for 6 skl., en gres sies med bom og ringe 
2 mrk., 1 røste ballig for 1 mrk. 8 skl., en kalke tønde for 1 mrk. 4 skl., 2 smaa hand qvern stener 1 
mrk. 4 skl., hos Hans Pedersen i Gudhjem 3 mrk. 8 skl., it deigne trug for 1 mrk., 1 trug stoel for 4 
skl., En straabonds tønder 12 skl.,  En half tønde 8 skl., En hugge benk for 2 skl., it lang bord blad 1 
mrk., endnu en røste ballis 1 mrk., 2 sies med bom og ringe 2 mrk., hos Hans Mads paa 29 gaards 
grund i Øster sogn 4 mrk.2 skl.,  
Jens Pedersen nu Øster sogn og Anders Andersen i Øster sogn som begge verge for dend 4de daatter 
Kirstine Mads Niels daatter denne mynling tilkommer som iligemaade tilkommer udi forte 31 gaard 
bestaaende Capital 34 Sld. 3 mrk. 7 skl., og der af rente til May aar 1702 udi 6 aar saa og forte 2de 
aars fuld rente som er til sammen 6 Sld.10 skl., hvor af Anders Andersen tilkommer 3 Sld. 12 skl., 
og Jens Pedersen 11 mrk. 14 skl., efter som de begge er verge for berørte myndling, for de 3 Sld. 12 
skl., Anders Andersen tilkommer er udlagt 2 gl: høestier for 4 skl., en jern skafte for 4 skl., en krak 
øpe for 6 skl., it lufve sauf for 6 skl., it gl. Waarskab for 8 skl., en gl. tønde 4 skl., en half tønde 6 
skl., en liden ballis for 6 skl., 2 gl.tønder paa stue lofted 8 skl., en gl. kiste for 12 skl., en goed tønde 
i trapper huused 10 skl., en finer bolte for 4 skl., en segt for 4 skl., hos Johan Larsen 1 mrk. 11 skl., 
hos Jacob Koefoeds udleg 1 mrk. 6 skl., hos Deignen Lars Sørensens udleg 14 skl., ved Hr: Ambt 
skrefverens udleg at have 12 skl., hos Hans Andersens hustrus udleg at have 6 skl., it svine trug for 
4 skl., en hugge benk for 2 skl., en gl. spind rok for 8 skl., it gl. skab for 4 skl., en finer kitte for 4 
skl., 2 andre finer bolte for 4 skl., en straabonds tønde paa lofted for 6 skl., endnu en straabonds 
tønde for 8 skl., hos Jens Sejersens udleg 2 skl.,  
 
Jens Pedersen paa sin myndlings vegne tilkommer som før er melt af renten 11 mrk. 14 skl., hvor 
for han er tillagt at af fordre hos Hans Madsen paa dend 29 gaards grund i Øster sogn som han er 
skyldig her til boet og har ved gaaed til sammen 4 Sld., der af at hafve disse 11 mrk. 14 skl.,  
Sogne Diegnen Lars Sørensen i Øster sogn paa sin egne og sin broders veigne nemlig Claus 
Sørensen tilsammen for dend 7 mrk. 2 skl., udlagt it sort belted stud nød er sat for 2 Sld., til ofvers 
14 skl.,  
Hendrik Pedersen i Aakirke bye fordrer som hans hustrues Morder tilkommer og til hende af denne 
Sl: Mand skal betales, som rester penge 2 Sld. 1 mrk., udlagt it sort studnød med en hvid rompe for 
5 mrk., en sort belted galt for 4 mrk.,  
Esper Pofuelsen i Øster sogn fordred som hand tilkommer af it føhl som denne Sl: Mand og hand 
bekom sammen paa skifted efter Capit: Koefoeds Sl: Kiereste i Øster sogn 4 mrk., nok laante penge 
1 mrk., er 5 mrk., udlagt at hafve hos Henrik Winter Bødker af en it brunt horsføhl penge 5 mrk.,  
Hans Andersen Dik i Svanike Smed fordred arbejdsløn 2 Sld. 3 mrk. 3 skl., udlagt en hvid graa 
hofded galt for 4 mrk., it sort hielmed Qvigenød for 6 mrk., hos Henrik Winters udleg 1 mrk., en 
finer kitte for 3 skl.,  
Jørgen Jensen i Aaker sogn fordred laante penge som ved gikes 2 Sld., udlagt at hafve hos Johan 
Laursen i Aaker sogn at hvis hand her til boet er skyldig 2 Sld.,  
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Jens Seiersen i Øster sogn fordred 1 mrk. 14 skl., udlagt i vester seng paa lofted it gl: wefved senge 
klæde for 2 mrk., til ofvers 2 skl.,  
Sønnen Olluf Andersen fordred skoleløn penge 7 Sld. 8 skl., udlagt i wester seng paa lofted én 
ranned wadmels ofver dynne 5 mrk., 2 linnen hofveddynne 2 mrk. 8 skl.,  
Christian Hansen Kalle fordred efter sin fortegneelse for 1 Sld., udlagt ham efter Sl: Mads Nielsen 
udlagt saa og 3 eller 4 koerne skeppe med meere som i alt opregnes af ham for 14 mrk. 8 skl., 
hvilket Enken og arfvingerne aldeeles benegter ej at være Kalle nogen skilling skyldig, og paastod 
at Kalle her til boet for opbaaren vare skulle skyldig voder, er der for hen vist til Lov og Ret, 
Ødber Ødbersen i Øster sogn fordred 1 mrk. 4 skl., som og benegtis, og iligemaade er henvist til 
Lov og Ret. 
Mads Ibsen i Listed fordred som vedgikes penge 3 mrk. 6 skl., udlagt, en gl: seil dugs ofver dynne 3 
mrk., en gl. lyng rifve for 6 skl.,  
Tjeneste Drengen Anders Mortensen fordred resterende tjenesteløn til nest kommende Paaske 1702 
penge 7 Sld., der for er udlagt en Ploug med hamle og drag benk for 2 Sld. 1 mrk., en sort belted 
Soe 1 Sld. 1 mrk., en hvid graa hofded Soe 1 mrk., 4 harrer for 3 mrk., en jern gryde kraag 2 mrk., it 
Pande jern for 2 mrk., it Vin fad for 3 mrk.,  
Tjeneste Pigen Borretter Rasmus daatter fordred tjenesteløn til nest kommende Paaske som rester 2 
Sld. 2 mrk., udlagt it Thin fad og 3 gl.Thin tallerken, og en gl. Thin smør pande vegtig 10 skaalpund 
á 1 mrk. er 10 mrk.,  
Skifte forwalteren for sin umage og reis til Solarium penge 6 Sld.,udlagt en røe stiered Hest gilling 
for 10 Sld., til ofvers 4 Sld., som til ambt skrifveren er udlagt,  
Skifte skrifveren for sin umage med slet papir og reise i alt penge 10 Sld., Udlagt it bleg røt studnød 
for 3 Sld., it sort studnød 3 Sld., en jern gryde 2 Sld. 2 mrk., en gl: fierrings kedehl 2 Sld. 1 mrk., til 
ofvers 3 mrk.,   Bekom 9 Sld. 3 mrk. 10 skl., penge  
Stempled papir til dette skifte bref for 3 mrk., udlagt forskrefne ofverbefne 3 mrk.,  
Vurderings mændene for deres umage hver bevilged 2 Sld., udlagt en fyrre kiste med hand wefver 
laas og hensler i trappe huused for 4 mrk. 8 skl., 4 gl: arbeids juhl i øster lade for 3 mrk., en salte 
half tønde for 8 skl.,  
Og saa som denne Sl: Mands imod denne nu efter lefvende hustrues aulede søn Mads Andersen 
nu er af ringe alder og ingen kaast eller klæder kand fortiene saa er han der for til op forstring og 
skole gang her af boet middehl af der Enkens lav vergis paastand samtøked at nyde 6 Sld. 3 mrk. 3 
skl., udlagt af en gl: Brøgger kedehl paa en tønde stor er vigtig til penge 8 Sld., der af at have 4 Sld., 
2 Faar med sin afgrøde sat for 2 Sld., 2 lyng rifver med skaft á 8 skl., er 1 mrk., en fiene kitte for 3 
skl., 2 linnen hofved dynne i øster seng paa lofted sat for 2 mrk. 8 skl., der af at hafve 2 mrk.,  
Enken beviste at denne Sl: Mand hafver af hended de reede middehl og penge hende var til fastens 
gafve foræred af hans: hvorimod hende nu vederlav blef samtøket for penge 10 Sld., udlagt og 
indført udi den anpart Enken til kommer af dend 31 gaard i Øster sogn for disse Prætenderende 10 
Sld., endnu fordred Jens Knudsen af Aaker sogn paa sin hustrues Morders veigne 24 Sld., som Sl: 
Anders Jensen skulle hafve opbaared af Niels Eriksen paa 25 gaard i Aaker sogn efter enkens 
forregifvende, svared Laug verge at denne Sl: Mand for haft sin Moeder hos sig en ald Sl: Qvinde 
og hende med nødtørst forsørged i lang tid og indtet for nu her om er Prætenderet til med 
fremlegger Jens Knudsen her om ej nogen bevis som efter død  naar sker burde, og formoder 
Enkens ej nøged med rette sterfboet at være skyldig, og er byder sig her om naar bevilighed 
forskaftes at svare videre ved Lov og Ret;  Hvor til skifte forwalteren denne fordring her fra skifted 
Remitteredt  imod denne Sl: Mands udfart eller begrafvelses bekaastning blef Enken nu bevilged 
her af sterfboet middehl udleg for penge 40 Sld., her for er udlagt og giort indførsel i forde Jorde 
penge udi dend 31 gaard i Øster sogn der af at hafve disse 40 Sld.,  
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Saaleedes andrager da forskrefne dette sterfboet gield og Prætentioner til penge 461 
Sld. 2 mrk. 6½ skl.,  
nok 2 mrk. saa at indleder ofven blefven arfvingerne imellem at dele hvor saa Enken med sin Laug 
verge, og tilstede værende verger endnu af skifte forwalteren blef tilspurt om de hafde mere at 
angifve som dette sterfboe kunde komme til beste, eller i andre maader dette sterfboe at vedkomme, 
der til de svarede at de viste ike meere at angifve end foran findes indført, ike heller angaf sig flere 
med videre gield eller Prætentioner, end før er meldt hvor forre dette skifte der ved er slutted, 
hvilked at som er til ganged, og Pahseredt som forskrefven staar det til vidnes byrd under vore 
hender og signeter, skifte Steden paa dend 31 gaard i Øster sogn.den 8 april aar 1702,  
 Gregers Christensen,    H. Brugman,    
paa Enkens vegne som laug verge,  Peter Thies,  Jens Seyersen,  
Olluf Andersen  Hans H:A:S: Andersen,  Jep Lasen forskrefne saa at 
være Pahseret Tehterer  Jens J:K:S: Knudsen,  Jørgen J:I:S: Jensen., 
  Jens Pedersen. 
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Anno 1702. Den 10 Aprill. Er efter Lovlig giorde Tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Niels Nielsen Og hans Sahl: hustru Marta 
Hansdaatter, som begge boede og døde i ir Udhus  liggende paa 8 gaards grund i Ibsker sogn.  
Imellem disse Sahl: folkis Creditorer og deris efterlefvende børn, som er 2 Sønner og en daatter, 
hvor af. 
 
Sønnen dend eldste er Hans Nielsen paa 10 aar gl. for hammen er til wærge anordnet, hans fader 
broder, som er Peder Nielsen boende i Lyesbye paa dend 39 gaards grund i Østermarie sogn. 
Dend yngste søn er Niels Nielsen 6 aar gl. for ham er till wærge anordnet Peder Andersen boende 
i Nexøe. 
Daatteren Anna Nielsdaatter, lidet paa anden aar gl. for hende paatog sig og at wærge, bemelte 
Faderens broder Peder Nielsen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, efter ordre paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, og egene weigne, skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel Hop og Peder Imedsen. Begge  i Ibsker 
sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som følger.  
 
En liden mæssing kedel paa en span dtoer for 1 Sld. 2 mrk., en liden malm gryde som er gl. for 1 
mrk., ½ tønde Rug er sat for 1 Sld., 1½ skeppe Biug som er sloust for 1 mrk. 5 skl., en gl. 
olmerdugs ofverdynne for 1 Sld., en gl. ullen og linnen sengedynne for 2 mrk., en span for 4 skl., en 
gl. fiering for 2 skl., en gl. half tønde for 2 skl., en gl. tiere ballig for 2 skl., noget wike føer og reene 
græs for 1 mrk. 4 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, er en gl. sort raskes trøye for 1 mrk. 8 skl., it gl. blaat ullet og 
linned skiørt for 3 mrk., en mallet spinde rok for 4 mrk., en eege kiste med laas og hengsler for 4 
mrk., it gl. fyrrebord med foed for 3 mrk., en gl, fyrre benk for 1 mrk., 12 kirre lang halm for 8 skl., 
en senge fiel for 4 skl., en gl. kiste uden laas og hengsler af wærdi 1 mrk., som Karen  Per 
Christophers bekom, imod sin forplegning med forde børn i 3 ugger. 
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel till penge 9 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
De vedkommende blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere at angifve, till dette 
Sterfboes middel, hvor till de svarede ney. Ej videre at være end angifvet er, som forskrefvet staar.  
Hvornest blef angifven efterskrefne Gield og Prætnsioner, og er der till giort udleeg 
som følger, nemlig. 
Byfougden Peder Imedsen udi Listed, fordred som denne Sahl: Mand rester till amptstuen udi de 
aaringer hand har boet her i Listed, som tilsammen er 4 mrk., udlagt her for ½ tønde Rug for 1 Sld.,  
Morten Koefod Stads Capitain boende i Svaniche, fordred efter afreigning, naar en brun stiernet 
Hoppe og en gl. arbieds wogn med høe stier, Hoppen for 7 Sld. Og wognen for 3 Sld., saa og it 
Wæhr lam for 2 mrk. 8 skl., it regenskabet er afkorttet, Item 10 mrk. 8 skl., som denne S: Mand 
hafde till gode forterske mandsløn og er fratagen, saa tilkommer Mortten Kofod igien for opbaarne 
vare til sin nødtørft, saa og forstrækning till disse afdøde folkis begrafvelse till rest penge 3 Sld. 1 
mrk. 11 skl., udlagt en mæssing kedel paa en span stoer for 6 mrk., it blaat ulled og linnet skiørt for 
3 mrk., it førrebord med foed for 3 mrk., en fyrre benk for 1 mrk., 12 lang halms kiere 8 skl., en 
senge fiel for 4 skl., er 13 mrk. 12 skl., til ofvers 1 skl.,  
Saa blef angifven at Sterfboet er skyldig til Mads Kofod i Svaniche penge 5 mrk.,  hvor af dend 
eene mark er eferlat ved Mads Kofod, udlag for den daler en spinrok for 4 mrk., mallet,  
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Kirstine Sahl: Albert Heis i Østermarie sogn, ved Jens Seyersen lod fordre resterende huus leye af it 
hende tilhørende huus, denne Sahl: Mand i Listed beboede i 4 aar Accorderit for penge 3 mrk., 
udlagt en eege kiste med laas og hengsler for 4 mrk., legger fra sig till kirke wærgen Jens Hansen 1 
mrk.,  
Peder Nielsen i Østermarie sogn foræred for it lagen, som denne Sahl: Mand bekom till liig færd 
der for 4 mrk., udlagt 1½ skeppe Biug for 1 mrk. 5 skl., en gl. ullen og linnen sengedynne sat for 2 
mrk., en span for 4 skl., en fiering 2 skl., er 6 skl., en half tønde 2 skl., en tiære ballig for 2 skl., er 4 
skl., hos Mortten Kofod udleeg 1 skl., 
Kirke wærgen Jens Hansen i Ibsker sogn fordred for tiende, da denne Sahl: Mand boede i Listed, 
for  2 spin Rug med rentte 1 mrk., udlagt hos Kirstine Albert Heis udleeg af en kiste denne 1 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk., udlagt en liden gl. malm gryde for 1 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reysen i alt 4 mrk., udlagt en ullen ofverdynne for 4 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 1 mrk. 8 skl., udlagt en gl. sort raskis trøye er sat for 1 mrk. 8 
skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 10 skl er 1 mrk. 4 skl., udlagt noget wike føre og reigne 
græs for 1 mrk. 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 9 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Saa at intet er ofverblefven at deele disse Sahl: Folkis børn imellem. 
Og efter skifteforwalterens anfordring, angaf sig ey fleere med videre Giælds fordringer, end foran 
findis indført, hvor ved saa dette skifte er sluttet, hvilket at saa er passeret, des till vidnisbiurd under 
vore hænder, skiftestæden Ut Supra. Henrik Brugman. Peder P:N:S: Nielsen. 
Mikell Hop.  Peder P:I: Imedsen. 
 
Anno 1702 d. 10April vaer vi underskrefne paa den 35 gaards grund it Udhuus 
Hvor Niels Jensen boede og døde, at holde efter hans Imell: hans efterlatte Hustru Waalborg 
Torbensdaatter, og den Sl: Mand nu efter lefvende 2 sønner og 1. daatter, og fant vi ike noget 
løsøre goeds paa stæden og hvad hused angaar som bestaar af 5 stolperum brøst fældig huus der om 
Enken beretted at de 3 stolperum skal være solt med gaardene for 6 mrk., og de 3 stolperum huus 
hafver Peder Hald i Svaniche betalt ellers blef fordred af Kongl: M: Ambtskriver og Ride fouged 
SR: Hans Henrik Skor resterende restands af den 35 gaard i Ibsker sogn den Sl: Mand Niels Jensen 
har paadraged imidlertid hand der paa har boet, efter der om Hr: Ambtskrifvers fuldmegtig Hans 
Hiort forteignelse af 8 April 1702 penge 9 Rixd. Gaf herom min et tteht til Hr: ambtskrifver dend 
15 April som blef dattered 10 April 1702. for sogne Præsten Hr: Hans Dominici 6 mrk., og af 
deignen Jørgen Stranbek 3 mrk. 8 skl., og af kierke wærgen Jens Hansen blef fordred kirke penge i 
2 aar 1 Sld., hvor til indteter at udlæge. Hvilked saa at være befunden Testerer. H: Brugman. 
Mikel Hop.  Jens I:H:S: Hansen. 
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Anno 1702. Den 20 April. Er efter Lovlig giorde Tillysning  Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Jens Ollufsen  som boede og døde paa dend 1 Jord 
eiendoms gaard kaldis Kieregaarden beliggende i Wæstermarie sogn.  Imellem denne Sahl: Mands  
efterlefvende  Hustru Kirstine Hansdaatter, for hende blef efter hendis begiering, till 
laugwærge anordnet, Capitain Hans Bistrup boende i bemælte Wæstermarie sogn. paa eene side, og 
paa anden side, denne Sahl: Mands med bemelte sin Sahl: Hustru auflede børn som nu igien lefver, 
som er 4 Sønner og 3 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn er Hans Jensen sin egen wærge, og er nu hiemme hos Moderen  
Dend anden søn er Rasmus Jensen 11 aar gl. for hammen er broderen bemelte Hans Jensen 
wærge. 
Dend 3de Søn er Anders Jensen 8te aar gl. for ham er till wærge anordnet hans søstermand Peder 
Andersen boende i Westermarie sogn. 
Dend yngste søn er Olluf Jensen paa 2 aar gl. for ham er till wærge anordnet Esper Andersen 
boende i Nøker sogn. 
Dend eldste daatter er Karne Jensdaatter i egteskab med fornefne Peder Andersen. 
Dend anden daatter er Giertrud Jensdaatter er 17 aar gl. for hende wærger Hans Pedersen paa 
Biugsta i Wæstermarie sogn. 
Dend yngste daatter Margrete Jensdaatter 14 aar gl. for hende er till wærge anordnet Hans 
Jensen paa Biugsta i Westermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig Auditeuren Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye 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  
Qveg. 
En brun Koe for 6 Sld., en ung brun Koe for 5 Sld. 2 mrk., it lidet sort studnød 1 Sld. 3 mrk., 2 unge 
røde studnød 3 aar gl. brendt medPer anders Qvæg brænde af Aakirkebye á 3 Sld. Er 6 Sld.,  
Heste 
En sort braaget Hest gilling for 9 Sld., en hvid Hest for 6 Sld., nog wurderet en sort braaget Koe 
som er brendt med Peder anders i aakirkebye, Hans Qvæg brende, er nu sat for 6 Sld.,  
Faar og Lam. 
4 gl. Faar med sin afgrøde, støket sat for 4 mrk., er 4 Sld., 3 fior gl. gimmerlam á 3 mrk med sin 
afgrøede er 2 Sld. 1 mrk.,  
Kaabber.  En kaabber kedell paa en span stoer er vægtig till penge 2 Sld. 2 mrk.,  
Boehafve. 
En harre med trætemmer for 1 mrk., en ploug med behørig Jern, og en brake hammel med 
draglenke og 2 Cabelseeler for 2 Sld., en sleede med gl. sleede kar og træ vidier og dræt for 2 mrk.,  
I Krobhuuset. 
En stor gl. stand tønde for 1 mrk. 4 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., it gl. sengebræ for 6 skl., en 
gl. førre kiste og hengsler for 10 skl., 2 høe stier og en lasstang i laden for 1 mrk., 2 gl. sleede stier 
for 8 skl., en gl. seyes med bom og ring for 1 mrk. 4 skl., en ballig for 8 skl., en jern stang af 
bøsseløb for 8 skl., en gl. ølhalf tønde for 8 skl.,  
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I Stuen. 
It gl. fyrrebord med oben foed for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel till penge 53 Sld. 3 mrk. 4 
skl.,  
Enken blef af skifteforwalteren tilspurdt, saa vel som og de andre ved kommende, om de meere 
løsøre til dette boes middel at angifve. Hvor till de svarede ej videre at være, end angifvet er og 
forskrefvet staar. 
Efter it pandtebref udgifvet af Mouns Clausen boende i Aaker sogn, daterit rønne dend 12 
January 1699 og inden Wester Herreds ting af ham vedstaaet berørte aar og dato. Befindes denne 
Sahl: Mand paa 12 aars tid at reigne fra Midfaste 1699. og der efter till aarene erre ude, at hafve 
pandtet denne berørte første gaard i Wæstermarie sogn, for sæde og alt hvis hans hustru efter en 8 
Mænds Dom er tilfalden og berettiged, efter derom med videre for berørte pandtebref, som nu blef 
læst og paaskrefven videre formælder, for opbaarne penge 21 Sld. 1 mrk.,  
Videre befindes efter en qvitering, udgifved af Mogens Ollufsen boende i Faarebye udi Aaker sogn. 
Daterit dend 31 jully 1700 till witterlighed under skrefne af Capitain Hans Bistrup og Hindte 
Hansen i Westermarie sogn, at dette Sterfboe er till bæste, for opbaarne for de penge af berørte 1. 
gaard i Wæstermarie sogn, som Mogens Ollufsen paa sin hustruis Elline Jacobsdaatters weigne, der 
udi til kom penge 5 Sld. 3 mrk. 1½ skl., nog er til Sterfboes middel at anføre, som fisted er saaed, 
en tønde Rug, deraf strøekornet er sat for 2 Sld.,  
Efter et kiøbe og skiødebref med indsluttet foregaaende pandtebref Dateret dend 1. Augusty 1695. 
udgifvet af Rasmus Pedersen paa 3 gaard i Westermarie sogn, befindis berørte 3 gaard denne Sahl: 
Mand med videre paaskrift inden Wester herrids ting dend 1. Augusty 1695. berettiget, foruden 
adtskillige brefve bekostninger berørtte skiødebref ommelder for penge 135 Sld.,  
Summa Summarum Andrager forschrefne løsørepart i dend første Gaard 3. 
Wæstermarie sogn, Item dend 3de gaards kiøbebrefs kraft tilsammen penge 217 Sld.  
3 mrk. 5½ skl.,  
Denne Sahl: Mands Ifareklæder, som var af wadmell og Allunit skind, har børnen sig at paaklæde, 
imellem deelt. 
Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der till giort udlæg som her efter 
følger, nemlig. 
Efter dend efter retning denne Salige Mand er meddeelt i Bogklaringen, under welbaarne Hr: 
Oberter Reets og Hr: amptskrifver Skor, deris hænder Daterit dend 2 Marty 1702. Befindis denne 
Salige Mand at rester for anno 1701. for denne første gaard i Westermarie sogn penge 6 Sld. 2 mrk. 
8 skl., For disse 6 Sld. 2 mrk. 8 skl., Efter som Sterfboes løsøre ej er beqvem her til at udlegge, er 
giort indførsel i fornefne anførtte 3de gaard i Wæstermarie sogn, for penge 6 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Enken angaf at hafver egenskab, med welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller for dend af Hr: 
Lands Dommer for hendis Sahl: Mand i amptstuen afbetalte Landsgilde og videre forretning, hvor 
paa nu i Sterfboet befindis Accorderit, en sort skioldet Koe, dejligeste it sort skioldet studnød i 
fierde aar gl. saa og forrit for herr Lands dommer it par studenød foreløn till afkortning. Viste dog 
Enken ike om noget testet, skulle ellers noget der paa videre reste, som hun ike nu viste, og ej 
derom rigtighed nu hafvis, lofvet Enken det till Hr: Lands Dommer self at tilsvarer, dette boe at 
skall holdis der for krafløs. 
Niels Rasmusen i Spidlegaarden i aaker sogn, fordret efter afreigning som vedgikes penge 7 Sld. 4 
skl., her for indført i den 3 gaard i Wæstermarie sogn for penge 7 Sld. 4 skl.,  
Denne Salige Mand Jens Ollufsen, befindis at være tilordnet paa skiftet efter Sahl: Hindtze Hansen 
paa 40 gaard i Wæstermarie sogn for dend Sahl: Mands Søn Hans Hindtze dend 17 December 1701. 
at wærge, og tilkommer Myndlingen efter formælte skiftebref, først efter sin Sahl: Moders skifte 
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bref 50 Sld. 1 mrk. 3 skl., som er af løsøre arf, nog af sin Sahl: Moders skiftebref af hindes 
Ifareklæder 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., er 54 Sld. 1 skl., hvor fore denne Sahl: Mand hafver paa 
Myndlingens weigne, annammet adskillig udlæg, efter der om berørtte skiftebrefs og meddelte 
laadseddels videre udvisning, og som ved denne Sahl: Mands dødelig afgang, nu blef for bemelte 
Myndling Hans Hindtze igien til wærge anordnet, Mogens Frendesen hans svoger boende i 
Nylaursker sogn. Saa blef her paa skiftet laadseddelen for Mogens Frendesen nu oplæst, og det 
udlagte gods saa meget som nu i dette Sterfboe befandtis uwurderet, og var Mogens Frendesen 
fornøyet med samme udlæg, at hand det under wærgemaal paa bemælte sin Myndlings wegne, til 
sig efter den wurdering som myndlingen efter sin S: Faders, skiftebref, er tillagt, annammet, og hvis 
deraf fattes, som denne Sahl: Mand hafver annammet, som er førre tønde Rug 8 mrk., for en, 
bruegarns skiorte 4 mrk., skal her efter Mouns Frendesen af dette Sterfboes middel skee udlæg for, 
som er 3 Sld., og hvis der endnu af berørte myndlings tilleg efter sin Sahl: Fader Hindtze Hansen, 
ike er her i boet indført, skall nu tilordnede wærgen Mouns Frendesen søge hvor det er, endten i 
Sahl: Hindtze Hansens Sterfboe eller hos Henrik Hansen ind sat, 
Og saa blef wærgen Mouns Frendesen berørte denne Sahl: Mand paa Myndlingens Hans Hindtzes 
weigne meddelttte laadseddel lefveret, hvor efter hand der paa reignet udleg, skall til sig annamme, 
og saaleedis dette Sterfboe for omrørte wærgemaall her med fri at verre, og af nu til satte wærge 
Mouns Frendesen Qvitered, Mogens M:F: Frendesen, till witterlighed efter 
bereigning   Henrik Brugman. Arist Ibsen. Till witterlighed Hans Bidstrup. 
 Niels N:I:S: Ibsen. 
 
Saa anføris wærgen Mouns Frendesen at hafve udleeg for omrørte 3 Sld., Her for er giort Indførsel 
dend 3 gaard i Wæstermarie sogn for 3 Sld.,  
Videre befindes at denne Sahl: Mand Jens Ollufsen er tilordnet paa skiftetefter Sahl: Jens Hansen i 
Ringebye i Westermarie sogn Passeret dend 6 February 1702. for dend Sahl: Mands søn Rasmus 
Jensen at wærge og angifvis at denne Sahl: Mand indtet af Myndlingens til sig hafver annammet, 
men hos Moderen i Sterfboet forblifver, og som myndlingen bemelte Rasmus Jensen siden dend tid, 
ved døden er afgangen, saa er derfor dette Sterfboe, for berørte wærge maall fri, og krafvesløs i 
allemaader. 
Ingeborig Sahl: Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin fortegnelse og afreigning som Enken 
vedstod, foruden en brun hielmet stud og en sort grimmed Qvie, som her i Sterfboet findis, er melte 
Ingeborg Sahl: Olluf Jensens tilhøtrt, og er paa forder, og forekommen ved afreigning at verre 
betalt. Saa rester som Ingeborrig Sahl: Olluf Jensens nu fordre penge 17 Sld. 5 skl., her for er giort 
indførsel i for omrørte 3de gaard i Westermarie sogn for disse 17 Sld. 5 skl.,  
Peder Andersen boende i Aakirkebye fordred, som Enken nu vedgik penge 16 Sld., udlagt 2 unge 
røede studnød 3 aar á 3 Sld er 6 Sld., en sort braaget Koe for 6 Sld., 4 Faar med sin afgrøde for 4 
Sld.,  
Arist Ibsen kirke wærgen for Wæstermaries kirke fordred som rester for 1699. af 1. og 3 gaarder i 
Wæstermarie sogn, kirketiende haver á 1 Sld er 2 Sld., rentte i 3 aar aarlig 6 2/5 skl., er 19 skl., er 1 
mrk. 3 skl., for disse 9 mrk. 3 skl., er udlagt, en ung brun Koe for 5 Sld. 2 mrk., tilofvers 3 Sld. 13 
skl.,  
Mortten Ollufsen i Nylaursker sogn, fordred, som hand for dend Sahl: Mand till Olluf Pedersen 
hafver betalt, efter forløfte penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt it lidet sort studnød for 7 mrk., till ofvers 1 
mrk.,  
Jørgen Rosman i Rønne, fordred efter sin seddel penge 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., udlagt 3 fior Lam á 3 
mrk er 2 Sld. 1 mrk., till ofvers 2 mrk. 4 skl.,  
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Jens Jensen i Arnager lod fordre for fiskeri at reste 3 mrk., Enken vedgaar her af ikun at være 
skyldig pemge 4 skl., resten henvist till loug og ret, som Enken saa frempt noget windes, vil svare, 
udlagt for de 4 skl., en straae bonds tønde er sat for penge 4 skl.,  
Anders Ollufsen i Arnager fordred som rester paa Fiskeri 2 mrk., Enken vedgaarheraf ikun 1 mrk. 8 
skl., resten henvist till loug og ret. Udlagt hos Mortten Ollufsens udleg at hafve 1 mrk., 2 sleestier 
for 8 skl.,  
Peder Ollufsen i Clemmedsker fordred Koeleye som rester for 1701. penge 2 mrk., udlagt en sleede  
Med sleekar, dræt og træ vidier for 2 mrk.,  
Willum Pedersen i Wæstermarie sogn, fordred for 2 skepper Ertter som vedgikes penge 4 mrk., 
udlagt hos Arist Ibs udleeg at hafve disse 4 mrk.,  
Elsebeth  Peder Rasmans i sin Mands frawerrelse, angaf at Sterfboet er skyldig dem berættiget 3 
mrk., udlagt hos Jørgen Rasmans udleeg 2 mrk. 4 skl., hos Arist Ibs udleeg 12 skl.,  
Enken angaf at verre skyldig till byeskrifveren i Rønne Mads Pedersen, paa en Samfrender dom paa 
dend 1. gaard i Wæstermarie sogn skrifverpenge 4 Sld., udlagt en brun Koe for 6 Sld., til ofvers 2 
Sld.,  
Sognedeignen Alexander Etoman, fordrer ved Arist Ibsen som vedgikes 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt 
ved Mads Pedersens udleeg at hafve 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Imod denne Sahl: Mands Udfart eller begrafvelses bekostning blef Enken bevilget af fællets 
Sterfboes middel, udleeg for penge 20 Sld., udlagt ved Mads Pers udleeg 8 skl., ved Arist Ibs 
udleeg 1 mrk. 1 skl., en hvid Hest for 6 Sld., en kaabber kedel for 2 Sld. 2 mrk., en harrer for 1 
mrk., en ploug med behør for 2 Sld., en stoer stand tønde for 1 mrk. 4 skl., it sengebræ for 6 skl., en 
gl. kiste for 10 skl., 2 Høestier og en laas stang for 1 mrk., en seis med bom og ringe for 1 mrk. 4 
skl., en ballig for 8 skl., en bøsseløbs Jernstang for 8 skl., en Ølfalf tønde for 8 skl., it fyrre bord i 
stuen med aaben foed for 1 mrk. 8 skl., af en sort braaget Hest 2 mrk., en tønde strøe rug for 8 mrk., 
for resten 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., er giort indførsel i dend 3 gaard i Westermarie sogn. 
Skifteforwalteren for sin umage bevilget 3 Sld. 2 mrk., for disse 14 mrk., er giort indførsel i en sort 
braaget Hest gilling for 14 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt bevilgett 5 Sld., udlagt af en sort braaget Hest gilling for penge 
5 Sld.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., ved Arist Ibs udleeg at hafve 4 mrk., siger 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk. er 4 mrk., ved Arist Ibs udleeg at hafve 4 mrk.,  
Jørgen Hansen Gødik boende i Wellingbye i Nylaursker sogn, mødte her paa Sterfboet og fremviste 
her paa skiftet Sterfboet, og fremviste herpaa skiftet, it pandtebref, Dateret dend 11 January 1693. 
og inden Wester Herrits ting vedstaaet dend 12 January berørte aar 1693. udgifvet af Rasmus 
Pedersen paa 3 gaard i Wæstermarie sogn, og der paa er hver fvede tings vinde udstæd af bemelte 
Wæster Herrits ting dend 2 November 1694 og der paa ergangne kiøbebref dend 11 Augusty 1695. 
hvor om før er mældt, og till boes middel er anført for 135 Sld. 2 mrk., med videre efter som før er 
anskrefven, hvilke 3 arfve nu blef læst og paa skrefven, og Enken med sin laug wærge lefveret, og 
denne Sahl: Mand hafver till Jørgen Giødik lefveret med saadan Condition imod af denne Sahl: 
Mand af ham har oppebaaret laante penge 20 Sld., som Enken og de vedkommende vedgik saa ret 
at verre, og som forde 20 Sld., er de første udlaante penge, denne Sahl: Mand siden hand kiøbte 
denne bemelte 3de gaard i Wæstermarie sogn, saa med førre disse 20 Sld., Preoriteten, og der for nu 
giort indførsel i før ommeldte 3de gaard i Wæstermarie sogn, af forde Summa, rester rentte till nest 
Sct. Mikelsdag, da it aar som Enkem lofved efter loven og forbedningen at betale. 
Summa andrager forschrefne Gield og Prætention till penge 114 Sld. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling 103 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfve part som er 51 Sld. 3 mrk. 8½ skl.,  
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Dend anden halfvepart deelis imellem forskrefne Sahl: Mands 4 sønner og 3 døttre, er der af en 
broderlaad penge 9 Sld. 1 mrk. 11 7/11 skl., og en søsterlaad 4 Sld. 2 mrk. 13 9/11 skl.,  
 
For Enkens anpart som er 51 Sld. 3 mrk. 8 skl., er udlagt af dend 1. gaard i Wæstermarie sogns 
pandtepenge 13 Sld. 2 mrk. 1½ skl., og af dend 3 gaard i Wæstermarie sogn ar hafve penge 38 Sld. 
1 mrk. 7 skl.,  
Og  hver søn tilkommer af dend 1. gaard i Wæstermarie sogns pandtepenge 9 mrk. 13 skl., af dend 
3 gaard i Wæstermarie sogn at hafve 6 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Item hver daatter tilkommer af dend første  gaard i Westermarie sogn 4 mrk. 14 1/8 skl., og af dend 
3de gaard i Westermarie sogn 3 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Skulle disse denne Sahl: Mand arfvinger i sin tid, ike vill nøyes med dend dehling, som nu er giort 
efter indmælte kiøbebref paa dend 3 gaard, saa staar det vedkommende frit for, at de retter sig 
derom efter lowen med taxering, saafrempt gaarden eragtes bedre. Ellers fandtes her i Sterfboet 
nogle brefve og Documenter, som tilfører Willum Persen, som ey videre dette Sterfboe vedkommer, 
men blef sluttet at Enken samme brefve lader ind komme paa nest kommende onsdag dend 26 April 
1702. paa skiftet efter Sahl: Hindtze Hansen i Ellebye i Wæstermarie sogn. Hvor da der om videre 
skall vorde handlet, videre viste de vedkommende ikun at angifve, som dette Sterfboe angik, hvor 
for saa dette skifte er sluttet. Hvilket saa at verre Passeret Testerer Gregers Christensen.  
Henrik Brugman. Hans Bidstrup. Hans H:J:S: Jensen. eget skrefne navn.  
Per P:A:S: Andersen. Eget skrefne navn.  Arist Ibsen.       Niels N:I:S: Ibsen. 
Niels Rasmus børnens frende og paa deris weigne mødte paa skiftet at opagte deris 
beste.    
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 Anno 1702. Den 4 May. Er efter Lovlig giorde Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation efter Claus Clausens Salig Hustru Elisabeth Jensdaatter, som 
boede og døde I et Udhuus paa 1. Gaards Grund i Rydsker sogn. imellem denne Sahl: Qvindis 
efterlatte Mand bemelte Claus Clausen paa dend eene side, og paa dend anden side, denne Sahl: 
Qvindis med bemelte sin Mand auflede og igien lefvende 2 sønner, hvor af. 
 
Hvor af dend eldste søn er Svend Clausen paa 6 aar gl.  
Dend anden søn er Søren Clausen paa 2 aar gl.  
For dem er faderen self wærge. 
 
Hvor paa rettens weigne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og  skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Lars Mounsen  og 
Jørgen Hansen.  boende i bemelte Rydsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som følger.  
 
3 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en wæhr for 3 mrk., en gl. liden haand qvern for 2 
mrk., 2 gl. wogn ree og 4 hiul for 1 Sld., en gl. eege kiste uden laas for 2 mrk., it gl. bord med aaben 
fod for 1 mrk.,  
Dend  Sahl: Qvindis Ifare klæder. Berettet Claus Clausen, at verre soldt og fortæred imellem denne 
Sahl: Qvinde laae i siugdom før hun døde. 
Summa Boets middel andrager 5 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Claus Clausen, om hand hafde meere till dette boes middel att angifve. 
Hvor till hans svarede ney, ey videre at være end forskrefvet staar.  
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
følger. 
Berrild Hansen i Rydsker sogn, ved sin hustrue fordret laandte penge 14 mrk., Claus Clausen her til 
svarede, at hand hafver her for forsikret Berrild Hansen at hafve sin betalning af dend anpart Claus 
Clausen efter pandtebref er berettiget udi dend 30 gaard i Rydsker sogn, som nu her paa skiftet 
derved forblef Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogn, fordred som Claus Clausen vedgik 9 mrk. 4 
skl., Nog Huusbye som rester till paaske 1702 penge 4 mrk., er tilsammen penge 3 Sld. 1 mrk. 4 
skl., udlagt 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 10 mrk. 8 skl., en ege kiste uden laas for 2 mrk., af haand 
qvernen 12 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk. 4 skl., udlagt en wæhr for 3 mrk.,  
Stemplet papir til skiftebrefvet for 1 mrk. 8 skl., udlagt af wognen 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt it bord med aaben foed for 1 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 5 Sld.,  
Resten som er 2 mrk. 8 skl., tilligges Claus Clausen paa det ham tilkommer, imod sin Sahl: 
Hustruis begrafvelsis bekostning, udlegt af wognen at hafvis disse 2 mrk. 8 skl.,  
Efter anfordring frem kom ej videre med Gields fordringer, og saaledis er da indtet ofver blefven, at 
deel arfvingerne i mellem, hvor for saa dette skifte i forskrefne maade er sluttet. Hvilket at saa er til 
ganget og Passerit. Des till vidnesbiurd under vore hænders paaskrift.  
Skiftestæden Anno Die Loco Ut Supra.  Henrik Brugman. 
 Claus C:C:S: Clausen. Eget skrefne navn.  Laurids Mogensen.  
Jørgen J:H:S: Hansen. Eget skrefne navn.   
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Anno 1702. Den 5 May. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Deeling efter Bendt Andersen Ladefougets Sahl: Hustru Ellene Dideriks 
daatter, som boede og døde i it Udhuus kaldis Baarregaards huuset, som ligger paa dend 16 gaards 
Grund i Rydsker sogn. og det imellem denne Sahl: Qvindis efterlefvende Mands bemelte Bent 
Andersen paa eene side, og paa anden side, it deris sammen auflede  lidet Drengebarn navnlig. 
 
Anders Bendsen paa 9de aar gl. for hammen er faderen self wærge, og forelagt denne Sahl: 
Qvindes broder Peder Diriksen, boende i Rydsker sogn, som mødte her paa steden,  
Saa  som Bendt Andersen er en ældgammell Mand, og arfverpartten som bemelte sønnen kand nu 
arfvelig tilkommer, ike kand forestaae, Saa er Moder broderen Peder Dideriksen tilordnet, nu her 
paa  skiftet, at være fuldkommen wærge for bemelte sønnen Anders Bendsen, og hammen i sin tid at 
svare efter Lowen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Laurs 
Mounsen og Jørgen Hansen. Begge  boende i bemelte Rydsker sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En brun stiernet ung Hoppe for 6 Sld., en røe bliset Hoppe for 5 Sld., en ung sort brun Hest for 5 
Sld., en sort brun bliset Hoppe for 4 Sld., en ung sort Hoppe for 3 Sld.,  
Qveg. 
En brun Koe for 6 Sld., en røe beltet Koe som er gl. for 4 Sld., en ung sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., en 
røed Qvie for 2 Sld., en ung røe grimmet Koe for 4 Sld., en sort Qvie for 2 Sld. 3 mrk., en røe 
skioldet Qvie for 2 Sld.,  
Faar.8 støker Faar der af er 5 gamle Faar med sin afgrøde á 3 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., 3 
fior lam med sin afgrøde á 2 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Giæs. 2 gl. Giæs og Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk 12 skl.,  
Boehave. 
En ploug med sine Jern og Behørige reedskab er sat for 3 mrk., en gl. wogn som er it bag wogn ree 
og er gl. hiul for 1 mrk. 4 skl., en gl. sleede med jern vidier for 6 skl.,  
I Stuen. It fyrre bord som er gl er sat for 1 Sld., en gl. eege kiste med laas for 1 Sld.  
Paa loftet. 
 En spin rok for 1 Sld., en gl. stue rok for 3 mrk., en haand qvern med hus for 2 mrk. 8 skl., en 
ballig for 1 mrk., en gl. tønde at kalke udi for 4 skl.,  
I Krobhuuset. 
It Madskab med hengsler for 3 mrk., en aske kiste uden laas for 1 Sld., en øllhalf tønde for 1 mrk., 
en ølfiering for 12 skl., 3 tomme tønder á 4 skl er 12 skl., en kierne for 12 skl., en laagebøtte for 4 
skl., 
Bemældte huus som Bendt Andersen og denne Sahl: Qvinde i boede, og hun fra døde, som er 8te 
stolperum á stolperum sat for 2 mrk. 8 skl., er 5 Sld., og med bereignet 5 støker træ som ligger ved 
bemelte huus en liden gl. syed Agedynne for 1 mrk., en wefved agedynne for 2 mrk., it gl. wefved 
hiønde for 10 skl., it blaat bonds wefvet hiønde for 12 skl., it gull bondet hiønde for 8 skl.,  
Saa som Bendt Andersen ike hafver nogen Ifareklæder, som kand er agtis af wærdi; Imod sin Sahl: 
Qvindis Ifareklæder, saa er denne Sahl: Qvindes klæder, til fællets boes middel anførdt og taxeret, 
og er som følger nemlig, It røt wadmels skiørt er sat for 1 Sld., it sort fifskaftes skiørt for 2 mrk. 8 
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skl., en gl. sort fifskaftes trøye for 12 skl., en hvid knyttet nattrøye er sat for 1 mrk. 4 skl., en gl. 
bruegarns opleed for 4 skl., en gl. pollemetis sort hufve med sort baand paa for 2 mrk. 8 skl., en 
kromderrits Qvinde klud, som ej vat værdt at wurdere. Er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Nog en lætte naur wurderit for 12 skl., en lund stike naur for 4 skl., it skiølp for 4 skl., it ryfve bord 
med skaft for 4 skl., en breed bladet øpse for 1 mrk. 8 skl., videre angaf Bendt Andersen, at Mikell 
Hansen i Rydsker sogn, er skyldig her till boet, for opbaared betalning for it par nye arbieds  hiul 
penge 2 Sld., 
Saa blef Bendt Andersen og bemelte wærgen af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere at 
angifve till dette Sterfboes bæste.Hvor till de svarede, ey videre at være, end angifvet er og 
forskrefvet staar, hvor ved saa dette skiftes registeriung er sluttet, og Saa  blef forskrefne  
Sterfboes middel sammen reignet, som andrager till penge 74 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Hvor saa blef angifven efter skrefne Gield og Prætentioner og er der till giort udlæg 
som her efter følger, nemlig 
Bendt Andersen angaf at være skyldig till amptstuen Landgielde for Aa. 1701. opdragende paa hans 
anpart till penge 3 Sld., Her for er udlagt, en ung sort Hoppe er taxeret for penge 3 Sld.,  
Halfvor Engelbretsen betaler hvis rester af denne 16 gaard till Ryds kirke tiende penge, imod det at 
Bendt Andersen har betalt Qvartal skatten for January February og Marty 1702. hvilket Halfvor 
Engelbretsen her paa Sterfboet, nu self indgik; 
Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogn fordret for forstrekning till denne Sahl: Qvindes begrafvelse 
penge 2 Sld. 1 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en sort Qvie for 2 Sld. 3 mrk., till ofvers 1 mrk. 8 skl.,  
Jacob Madsen i Køkenlyke fordred for forstrekning till denne Sahl: Qvindes begrafvelse, som 
opdrager til penge 4 Sld. 2 mrk 4 skl., her for er udlagt, en ung sort Koe er sat for 3 Sld. 2 mrk., it 
røt wadmelsskiørt for 1 Sld., en kalke tønde for 4 skl.,  
Bendt Andersen og wærgen angaf at verre skyldig till Sognepræsten Hr: Hans Ancher for liig 
begiengelse efter foreening penge 3 Sld., her for er udlagt 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 10 mrk. 8 skl., 
ved Hans Svends udleeg at hafve 1 mrk. 8 skl., Item Sogne deignen for sin umage, ved liig 
begiengelsen blef bevilget penge 2 mrk., her for er udlagt, en wefved agedynne er sat for 2 mrk.,  
Mortten Bone i Hasle, har her i boet at fordre efter vedgaaelse penge 6 mrk. 10 skl., her for udlagt 2  
Faar a 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., til ofvers 6 skl.,  
Bendt Andersen angaf verre skyldig till Povel Koefoed i Rønne 2 mrk., her for er udlagt, it fior Lam 
er sat for 2 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl.,  
Item Anføris og angafvis at verre skyldig till Henning Bohne i Rønne penge 2 mrk., her for er 
udlagt, it fior Lam er sat for 2 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl.,  
Albert Henriksen i Rydsker sogn fordred som vedgikes 1 mrk. 12 skl., her for er udlagt, en liden gl. 
syed agedynne for 1 mrk., en øllfiering for 12 skl.,  
Anna Hansdaatter i Allinge fordrer 1 mrk. 5 skl., udlagt hos Povell Koefoeds udleeg at hafve 8 skl., 
hos Henning Bonis udleeg 8 skl., ved Mortten Bonis udleeg at hafve 5 skl.,  udlegget betalt Bendt 
Andersen med penge. 
Peder Dideriksen i Rydsker sogn fordred for sin umage ved Sterfboet 1 mrk., udlagt der for en 
ølhalf tønde for 1 mrk.,  
Kirke wærgen for Ryds kirke. Jens Mogensen boende i Rosendalle fordrer klokke ringens penge 
som blef stæd 1 mrk., udlagt der for en ballig for 1 mrk.,  
Imod denne Sahl: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekostning, Blef Bendt Andersen bevilget af 
fællits Sterfboes middel udleeg for penge 16 Sld., her for er udlagt, en brun stiered ung Hoppe for 6 
Sld., en sort brun blisset Hoppe for 4 Sld., it fyrrebord i stuen med lugt foed for 1 Sld., en haand 
qvern med huus for 2 mrk. 8 skl., it Madskab med hengsler for 3 mrk., en ploug med forde behør 
for 3 mrk., it bag wogn ree og tri gl. hiull for 1 mrk. 4 skl., it fior Lam for 2 mrk. 8 skl., hos Mikel 
Hansen i Rydsker sogn, som hand er skyldig som før anmælt 2 Sld., til ofvers 4 skl.,  

bornholmerting.dk 181



 3

Skifteforwalteren for sin Salarium og umage 2 Sld., udlagt en ung røe grimmet Koe for 4 Sld., der 
af till ofvers penge 2 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, dette skriftebrefvet at 
skrifve og till bogs føre, till en hver efterretning at meddeele og slet papir i alt 3 Sld., udlagt af 
fornefne Koe at hafve 2 Sld., 2 gl. Gies og en Gaase 3 mrk. 12 skl., it blaa bond wefved hiønde for 
12 skl., till ofvers 8 skl.,  
Stemplet papir til dette skiftebref 3 mrk., udlagt it røe skioldet Qvienød for 2 Sld., till ofvers 5 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk er 4 mrk., udgalt af it røe skioldet Qvigenød 4 
mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Giæld og Prætentioner till penge 40 Sld. 7 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 34 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Hvor af Faderen Bendt Andersen tilkommer dend halfve part som er 17 Sld. 1 mrk. 2½ skl.,  
Dend anden halfve part tilkommer denne Sahl: Qvindes med bemælte sin mand auflede Søn som og 
er 17 Sld. 1 mrk. 2½ skl.,  
Faderen Bendt Andersen for sin anpart 17 Sld. 1 mrk. 2½ skl., der for udlagt en røe bliset 
Hoppe for 5 Sld., en brun Koe for 6 Sld., en egekiste i stuen med laas for 1 Sld., en sleede med jern 
vidier er sat for 6 skl., en spin rok for 3 mrk., 2 tomme tønder i Krubhuuset for 8 skl., en laagebøtte 
for 4 skl., Helften af huuset med behør for 10 mrk., it wefved hiønde for 10 skl., en gl. pollemeetis 
sort hufve med sorte baan paa for 2 mrk. 8 skl., en lund støke naur for 4 skl., it skiølp for 4 skl., it 
ryfvebord med skaft for 4 skl., en breed bladet øpse for 1 mrk. 8 skl., ved det stemplet penge 1 mrk. 
6 skl., ved udfarten 4 skl., ved Mortten Bonis udlæg ½ skl., er 17 Sld. 1 mrk. 2½ skl., Clar. 
Sønnen Anders Bendsen for sin anpart 17 Sld. 1 mrk. 2½ skl., som hans Mor broder Peder 
Dideriksen i Rydsker sogn er wærge for, der for er udlagt, en ung sort brun Hest for 5 Sld., en røe 
beltet Koe for 4 Sld., en røe Qvie for 2 Sld., en askekiste i Krubhuuset uden laas for 1 Sld., en spin 
rok for 1 Sld., en tønde i Krubhuuset for 4 skl., en kierne for 12 skl., helften af huuset med behør for 
2 Sld. 2 mrk., it gul bonnet hiønde for 8 skl., it sort fifskaftes skiørt for 2 mrk. 8 skl., en sort 
fifskaftes trøye for 12 skl., en hvid knyttet nattrøye for 1 mrk. 4 skl., en bruegarns opleed for 4 skl., 
en lette naur for 12 skl., ved det stemplet papir 2 skl., hos Mortten Bonis udleeg ½ skl., er 17 Sld. 1 
mrk. 2½ skl., Clar. 
Efter at saa var udlagt, blef af skifteforwalteren paaraabt om der var nogen som hafde meere at 
angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme. Hvor saa ingen fremkom som angaf videre end 
forskrefvet staar. Hvor ved saa dette skifte er sluttet, dette saa at verre tilganget og passeret , des till 
widnisbiurd under vore hænder og Zigneter, Skiftestæden Anno Die Et Loco Supra. 
Henrik Brugman. Bendt Andersen.   Laurids Mogensen. 
Peder: Dideriksen.  Jørgen Hansen. 
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Anno 1702. Den 28 Aprill, efter Adfuld erfaring till forberørte skifte betiendterne var indkommen, 
om at forskrefne Sahl: Hintze Hansen, som boede og døde paa bemelte 40 gaard i Ellebye i 
Westermarie sogn, efterlatte hustru Boel Jensdaatter, som hun forhen dend 17 December 1701. 
self om tviflet at verre frugtsommelig nu efter sin Sahl: Mand befandtis ufrugtsommelig at være, 
hvis aarsage førhen berammedis ved tillysning og advarsell, till de vedkommende til i dag 
samptligen at møde, paa for berørte boepæll og Sterfboe, efter Sahl: Hintze Hansen der at 
foretage, dend ved for bemelte skiftes begyndelse, og da giordte slutning uddragne beholdne løsøre 
gods, udi for berørte, og nu tilsatte wærger og formynders. Saa og vedkommendis nerværrelse, at 
deele og Liqvidere med videre, som blef angifven. Hvor da Passeret som følger. 
 
Først blef forskrefne beholdning for de vedkommemde oplæst og saa befandtis siden beholdningen 
blef afsat, at verre bort død, en brun braaget Qviekalf, at for 1 Sld., Item 2 gl. Gies bort staallen for 
2 mrk., af fede svin som stoed paa stie, got giort til huusbehot, it svin for 2 Sld. 1 mrk., bort staalen 
it bag wogn ree for 8 skl., bort staalen nogle jern timmer af bemelte harre der for afgaar 8 skl., 
afgaar som i Sterfboet er fortæret, til fællets Qvegs og Bæsters færden og fremtarf, it stolperum Høe 
i Østerende i søndre lade for 2 Sld. 2 mrk., Item it stolperum Høe i wæsterlenge, er taxered for 2 
Sld., desligste helften af 3 stolperum Høe, paa stenget i Nørrelade af taxten, som er 6 Sld., deraf 
helften 3 Sld., er og borte blefven, en bruelerrits posse for 8 skl., item bortstaalen it tin farsiken for 
8 skl., Saa og 5 skaalpund hvidt ullet garn, som er opwundet for 3 mrk. 2 skl., nog afgaar en kitte 
kaabber kedel for 3 mrk.,  
Summa andrager 13 Sld. 1 mrk. 2 skl., 
som saaleedis afgaar efter forskrefne maade, i fornefne Sterfboes beholdne midler; videre afgaar i 
fornefne beholdning, som endnu vedgikes af vedkommende, nemlig. 
Peder Rosman i Rønne som endnu fordrer 9 mrk., udlagt en tønde Biug for 5 mrk., af lovbogen som 
Capitain Bistrup betaler 4 mrk.,  
Lairids Hansen Skollemester boende i Rønne som fordrer 4 mrk., udlagt af lougbogen at hafve disse 
4 mrk.,  
Jens Hansen i Westermarie sogn som fordrer 1 mrk., udlagt it nyt lidet wefved hiønde med røt 
foeder under for 1 mrk.,  
Sahl: Niels Steenhuggers Enke i Rønne, som fordrer 2 mrk. 8 skl., udlagt it dreyels haand klæde 2½ 
allen langt for 2 mrk. 8 skl., rettens betienter Rønne og Wæster herrit Daniel Barch, bye og Herrits 
fouget, fordret beseiglings penge, for it tings vidne, at gifve beskrefven af wæster herrits ting 
Dateret dend 16 juny 1701 Item bye og Herrits skrifveren Mads Pedersen, fordred for berørte tings 
vidne, till stemplet papir 1 mrk. 8 skl., og skrifverpenge 1 mrk. 8 skl., er tilsammen 3 mrk. 10 skl.,  
Hvilket tings vidne angaar forde Willum Pedersens formynderskab, som denne Sahl: Mand som før 
ermældt hafde underhænder. Hvia aarsage Willum Pedersen nu her paa Sterfboet lofvede forde 3 
mrk. 10 skl., till berørte renttens betiendter at betale, imod tings vidnis er holdelse, Sønnen Hans 
Hindtze, som hafver opwarttet her i Sterfboet, og tilseet bæsterne med foeder, blifver bevilget af alle 
vedkommende at nyde, for sin umage penge 6 mrk., og der for udlagt, it sort brunt ugillet Hestføll 
er sat for 6 mrk., Imod dend fortæring som i formelte tiid till nu dato her i boet er fortæred. Er 
Enken bevilget af de vedkommende, af Rugen en tønde er sat for 2 Sld., Item en tønde meell som er 
taxeret for 11 mrk., er 4 Sld. 3 mrk., og saaleedis en tønde Rug er sat for 2 Sld., en tønde Meell sat 
for 2 Sld. 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne anførte og Prætentioner til penge 23 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 183 Sld. 12 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfvepart, som er penge 91 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
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Dend anden halfvepart deelis imellem denne Sahl: Mand efterlefvende samptlige børn, som er 2 
sønner og 5 døttre, er deraf en broderlaad 20 Sld. 1 mrk. 6 2/3 skl., og en søsterlaad er 10 Sld. 11 
3/3 skl.,, 
For Enkens anpart som er 91 Sld. 2 mrk. 6 skl., er udlag, hos Niels Jensen paa 36 gaard i Aaker 
sogn, som før ermældt, her til Sterfboet er skyldig penge 21 Sld., It røe bliset gillet Hestføll er sat 
for 2 Sld., 8 Faar á 3 mrk er 6 Sld., en ung wæhr for 2 mrk., 2 gl. gies og en Gaasse for 3 mrk., itfit 
svin for 2 Sld. 1 mrk., en arbieds wogn med stier, Jernet hammell, tøm og halseeler for 3 Sld., en 
ploug liggende ved wæsterlenge med behørige jern for 2 Sld. 2 mrk., en ploug liggende i Wand 
Møllen, med behørige jern foruden ploug løbere 2 Sld., en nye ploug foruden jern for 1 mrk. 8 skl., 
it bag wogn ree for 8 skl., 2 jernede hamler med gl. seeler for 1 mrk., it par høe stier for 1 mrk., it 
par gl. høe stier for 6 skl., it aar med bihl for 10 skl., en harre med nogle Jern tinner for 1 mrk., en 
bræ tinned harer for 12 skl., en bæke aas naar ofver 2 stolperum er sat for 1 mrk. 4 skl., en huus stie 
for 2 mrk., en straabonds tønde for 6 skl., en kalke tønde for 4 skl., en slibesteen uden axsel for 1 
mrk. 8 skl., en hugge benk for 8 skl., en bord kiste med it rum udi afdelt for 8 skl., en barnestoel for 
4 skl., it deignetrug uden stoel for 2 mrk., en bærekande for 6 skl., 6 tønder rug á 2 Sld er 12 skl., I 
Nørrelenge paa stenget, helften af 3 stolperum Høe er taxered for 3 Sld., 3 tønder strøe Rug er sat 
for 6 Sld., i søndre pigeseng, en hvid ullen ofverdynne for 3 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk., 
en linnen pude stop 1 mrk., 12 tønder haure á 2 mrk er 6 Sld., 3 tønder Biug á 5 mrk er 3 Sld. 3 
mrk., it nye wefvet benkedynne vaar 5 allen langt á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., it blaar lærrits dobbelt 
ind waar for 1 Sld., 5 allan gult benkedynne waar nemlig under waar for 2 mrk. 8 skl., en jern gryde 
kraag for 1 Sld., en dreyels borddug 3 ¼ allen lang for 3 Sld., 2 sølfskeer for 6 skl., ved Hans Ibsens 
i Westermarie sognens udleeg at hafveis 2 skl.,:/: 
Dend eldste søn Hans Hindtze som Mogens Frendesen i Nylaursker sogn er tilordnet paa skiftet 
efter Sal: Jens Olsen i Wæstermarie sogn, at wærge for tilkommer i arf efter bemelte sin Sahl: Fader 
penge 20 Sld. 1 mrk. 6 skl., der for er udlagt, af dend taxerede Wandmølle at hafves 4 Sld., 3 tønder 
haver á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it spanskrør for 1 Sld., med en mæssing knap, en røe herrits Qvie 
kalf for 1 Sld., en slee med sleekar med jern vidier for 3 mrk., en linbrøde for 12 skl., en liden saae 
med 2 øren for 8 skl., en fiering for 8 skl., en jern tyfve for 12 skl., 8 skaalpund lin brue for 1 Sld. 2 
mrk., it flamsk hiønde waar for 1 Sld. 2 mrk., it spoelskadet sengklæde for 1 mrk. 8 skl., en dreyels 
borddug 4 allen lang for 4 mrk., en flinttebøsse for 4 mrk., en sybøtte for 8 skl., it sort eege mad 
skab med en laasfast dør, og en dør foruden laas for 6 mrk., en gl. bagstoel for 8 skl., en laas fast 
fyrrekiste med lister afstødt for 3 mrk., en blaae rannet bolster pude uden lin waar i wæster seng i 
wæsterhuuset for 2 mrk., 2 half sliden blaargarns lagen for 3 mrk., af en sølfstaab 4 mrk., en wefved 
benkedynne paa nørrebenk i stuen  5 allen lang for 4 mrk., 4 sy bøtter á 4 skl er 1 mrk., en liden 
bære kande for 6 skl., :/: 
Dend anden søn Rasmus Hindtze som Jens Hansen Bidstrup paa skiftet, efter Sahl: Jens Hansen i 
Ringebye er tilordnet, at wærge for, tilkommer i arf efter bemelte sin Sahl: Fader penge 20 Sld. 1 
mrk. 6 skl., der for er udlagt, af fornefne Wandmølle at hafve paa denne laad 4 Sld., en røe røgget 
Qvigekalf for 1 Sld. 8 skl., 3 tønder haure á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en tønde Biug for 1 Sld. 1 mrk., 
it sort stiernet og guhlbonet sengklæde for 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., it dreyels stolpers 
askebord med oben foed og skuffe under, er sat for 2 Sld. 2 mrk., en nye wefvet benkedynne under 
winduen i stuen 6 allen lang for 2 Sld., en gl. wefvet benkedynne 3 allen lang i stuen for 3 mrk., 9 
skaalpund kaagt og raadt blaargarn á 8 skl er 1 Sld. 8 skl., hos Henrik Hansen i Wæstermarie sogn, 
er 6 skaalpund linnen hampe bruegarn og 6 skaalpund graat ullet garn, tilsammen sat for 2 Sld., af it 
sølf bæger 1 Sld., en hvid Soe for 3 mrk., en skouf sleede med jern vidier og 3 jern, hafver for 3 
mrk., en kiste uden laas og hengsler for 8 skl., sampt laag, en hakelse kniv for 8 skl., en træ tragter 
for 8 skl., en half tønde for 12 skl., en fiering med en bon for 6 skl., it nyt hampedynne waar nemlig 
en hofvet dynne for 12 skl.,er 5 Sld. 1 mrk. 6 skl., til ofvers 1 mrk.,  
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Dend eldste daatter Boel Hindtzedaatter som er i egteskab med Hans Clausen tilkommer efter 
sin Sahl: Fader i arf 10 Sld. 11 skl., og dend tredje daatter Inger Hindtze daatter, som bemelte 
Hans Clausen er wærge for, tilkommer og saa 10 Sld. 11 skl., er 20 Sld. 1 mrk. 6 skl., der for ehr  
Udlagt 3 tønder for 6 mrk., en gl. graae beltet Soe for 3 mrk., it par høestier i Wæsterlade for 1 
mrk., 6 skaalpund lin brue for 4 mrk. 8 skl., 7 skaalpund hegtet hampe brue for 3 mrk. 8 skl., en 
brendevins pande med hat og pibber og tønde piber staaende i muur sat for penge 8 Sld., af en Sølf 
staab at hafve 1 Sld., it flamsk hiønde med skind waar under for 3 mrk., it brue garns lagen for 1 
Sld., 2 gl. høe stier for 8 skl., en sinnerps qvern for 1 mrk., af forskrefne Wandmølle at hafve 4 Sld., 
en jern træ foed for 1 mrk. 8 skl., en gl. dreyels borddug sat for 1 mrk., en liden gl. breed øpse for 6 
skl., :/: 
Dend anden daatter Giertrud Hindtzedaatter som Capitain Hans Bidstrup for hen er till wærge 
anordnet for, og nu er i ægteskab med Jens Hansen Bidstrup hende tilkommer i arf, efter bemelte 
sin Sahl: Fader 10 Sld. 11 skl., der for er udlagt, af Wandmøllen at hæfve 2 Sld., it røe gillet Hest 
føll for 1 Sld. 3 mrk., en graae beltet galt gris for 2 mrk., af it Sølfbæger 2 mrk., en tønde Haure for 
2 mrk., 8 skaalpund hegtet lin for 6 mrk., hos Hans Pedersen Skrædder, paa hakeleedgrunden som 
hand er skyldig 3 mrk., en liden underdynne som laae i Enkens seng og skall findis i Wæsterhuuset 
for 2 Sld. 2 mrk., ved sin myndling Rasmus Hindtze laad 11 skl., :/: 
Dend 4de daatter Magtel Hindtzedaatter som Henrik Hansen er wærge for tilkommer i arf efter 
bemelte sin Sahl. Fader penge 10 Sld. 11 skl., der for er udlagt af Wandmøllen at have 2 Sld., en 
tønde haure for 2 mrk., af en Sølf staab 2 mrk., it graat Soesvin for 1 mrk. 8 skl., en tønde Biug for 
1 Sld. 1 mrk., en dømling naur for 8 skl., it lidet bufve sauf for 8 skl., en torn skiær for 8 skl., en 
draglenke for 12 skl., en liung rifve foruden skaft for 6 skl., 2 skepper salt nye maall for 6 mrk., en 
span stoer gl. kaabber kedel er vegtig til penge 5 mrk., it tin fad for 2 mrk., it mindre tin fad for 1 
mrk., en gl. sabel og it gl. graat klædis skaberad for 2 mrk. 8 skl., en liden fyrre deele for 12 skl., 
ved ampt skrifverens udleeg 1 mrk., ved førige sit udleeg at hafve 1 mrk. 3 skl., hos Jens Hansen 
Bidstrups udleeg 2 skl., :/: 
Dend yngste daatter Anna Hindtzedaatter som hendes Morbroder Niels Jensen i Aaker sogn, er 
tilordnet at wærge for tilkommer efter sin Sahlige Fader i arf penge 10 Sld. 11 skl., der for er udlagt, 
af Wandmøllen at have 2 Sld., en tønde Haure for 2 mrk., affordris hos Hr: Rasmus Jensen 1 Sld. 2 
mrk., 2 smaae Jern tyfve á 12 skl er 1 mrk.8 skl.,  11 skaalpund blaargarn for 1 Sld. 2 skl., noget 
hvidt og noget røt ullet garn vog 1½ skaalpund for 1 mrk. 2 skl., 3 skaalpund hvidt ullet garn á 10 
skl er 1 mrk. 14 skl., 2 skaalpund blaat ullettvendet garn for 2 mrk., ½ skaalpund guhlt ullet garn for 
8 skl., 1½ skaalpund hampe brue garn á 10 skl er 18 skl., 10 skaalpund brødet hamp for 2 mrk 8 
skl., 5 allen gull wefved benkedynne waar, under waar for 2 mrk. 8 skl., it gl. syedt hiøndes waar 
for 8 skl., it graat støke wadmell for 8 skl., i Østerhuus i Østerseng en sort ranned ullet hofvetdynne 
for 10 skl., it syed hiønde med skind waar under for 1 mrk., en liden hvid Orne for 2 mrk., en kiste 
med adtskillige smaae ristet jern waae udi for 3 mrk., er 10 Sld. 11 skl., Clar.:/: 
Nog blef angifven at Laurids Ollufsen i Wæstermarie sogn, er skyldig her till boet 7 mrk. 6 skl., 
som deelis samptlig arfvingerne imellem, og tilkommer Enken der af helften, som er 3 mrk. 11 skl.,  
Dend anden part deelis imellem 2 sønner og 5 døttre, er der af en broderlaad 13 1/9 skl., og en 
systerlaad er 6 5/9 skl., Ofven bemelte 7 mrk. 6 skl., blef Henrik Hansen bevilget  imod fornefne 
Salt, som i boet er fortæred. 
Og efter at saa er delt og skiftet. Saa blef samptlige forskrefne vedkommende, af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe vedkommer kunde; Hvor till de svarede, 
ey videre at være vedtagen forskrefne 40 gaards Eyendom. Hvor om ingen sætning nu fore findis, 
og som gaarden af denne Sahl: Mand Hindtze Hansen er bygt og forbedrit, siden hand dend kiøbte, 
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saa forblifver dend till Samfrenders taxt og kiendelse, som førre mælt. Belangende forhen indførdte 
Willum Pedersens tilsiuns wærge Laurs Hansen i Lynggaarden i Aaker sogn. 
Da som hand er en ældgammell Mand ved 75 aar gl. og besværget sig der ofver saa og hans egen 
svaghed, efter derom hans indgifvende Memoriall til velbaarne Hr: Obertter Reed. Daterit dend 17 
January 1702. Saa er hand der fra forlofvet, og igien for Willum Pedersen, at verre tilsiuns wærge 
anordnet Peder Nielsen Rytter, paa 26 gaard i Wæstermarie sogn. efter som ingen til ham nær 
beslegtet ubesværged, der till nu er at anordne. Og hafver bemelte Peder Nielsen Rytter, til sig at 
annamme, som endnu findis i Sal: Jens Olsens Sterfboe, paa 1. gaard i Wæstermarie sogn, de 
forhen indførdte 2de brefve som Sahl: Jens Olsen hafver till sig annammet, nemlig, det skiftebref 
ganged efter Sahl: Peder Willumbs Sal: Hustru i Aaker sogn, Dateret dend 25 January 1688. Item 
ded pandtebref, udgifvedt af bemælte Peder Nielsen paa 26 gaard i Wæstermarie sogn, Daterit dend 
28 May 1678 og saa at tilsee med Willum Pedersen, indtill hand opnaar sin fulde Lov alder, og at 
forestaae samme wærgemaal. Imedens, som hand agter at tilsvare. Hvor ved saa dette skifte er 
sluttet, hvilket saa at være passeret som forskrefne staar. Dis till vidnisbyrd vore hænder og 
zigneter. Skiftestæden  Ut Supra.  Henrik Brugman.   Rasmus Jensen. 
Mons  Frendesen.        Hans  Clausen.  Jens Hansen Bidstrup. 
Henrik  Hansen.  Arist Ibsen.  Niels  Ibsen. 
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Anno 1702. Den 11 May. Er efter Lovlig giorde tillysning Mødt af efterskrefne for at Holde Schifte 
og Liqvidation efter Sahl: Hans Nielsen  som boede og døde i it Udhuus beliggende paa dend 15 
Jord Eyendoms gaards grund, som Henrik Albertsen paaboer i Røe sogn, imellem denne Sahl: 
Mands efterlatte hustru Karne Hansdaatter for hende blef efter hendis begiering till laug wærge 
anordnet Hans Henrik Lylov boende i bemelte Røe sogn.  Paa  eene side, og paa anden side, denne 
Sahl: Mands  broder Sahl: Peder Nielsens daatter  
 
Anna Pedersdaatter, som nu er i ægteskab med Jørgen Jensen Bøssemager boende i Rønne. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Welb: Hr: Governeuren  Waldemar Reets, ved sin 
fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme Sterfboe mødte og de ordeneret Wurderings mænd Hans Ibsen og Niels Larsen. Begge  
boende i bemelte Røe sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Skifteforwalteren tilspurdte Enken om hun hafde noget gods at fremvise, som kunde wurderis till 
Sterfboes middel, hvor till hun svarede, at hun viste indtet gods som hende, og hendes Sahl: Mand 
ved hans dødelig afgang, var till eyendomb, og hvis hand tilfore, hafver Sahl: Mand før sin død, 
saaldt og afhendt, till sin egen og Enkens føde og nødtørft. 
Saa tilspurdte skifteforwalteren bemældte Jørgen Jensen Bøssemager, som skulde arfve paa sin 
hustruis wegne om hand viste noget gods at angifve till boets middel, hvor till Jørgen Jensen 
svarede at der var adtskillige gods, som denne Sahlige Mand hafde før sin død, og formentte at 
Enken og de vedkommende skulle louglig bevise adkomst der till, eller og de tillige med Enken at 
giøre sin eed der paa efter lowen. Hvilken paastand saa som derom nu ingen ret erfaring anderleedis 
end én deel vedkommendis foregifvende og Enkens vedgaaelse kunde hafvis og berettis att denne 
Sahl: Mand hafver i mange aar, været siug og skrøbelig og brugt kroker til sin gang, hvor for skiftet 
er henvist till loug og ret. Saafrempt Jørgen Jensen der om paatale, vill lade giøre. Dette saa at være 
forefunden og Passeret Testerer. Henrik Brugman. Hans Henriksen . 
Hans Ibsen. Mons Svendsen. Niels Larsen.             Hans Mounsen. 
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Anno 1702. Den 13 May. Er efter Lovlig giorde tilysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Niels Sigvartsen Sahl: Hustru Elisabeth Jonsdaatter 
som boede og døde i it Udhuus beliggende paa ded 6te Waarnedis kaldis Kirkeboes Grund udi 
Nyker soogn.  imellem denne Sahl: Qvindis efterlatte  Mand bemelte Niels Sigvartsen paa eene 
side, og paa anden side, denne Sahl: Qvindis efterlefvende samptlige børn, som tilsammen er en søn 
og 2 døttre hvor af. 
 
Sønnen er Sigvart Nielsen paa 5 aar gl.  
og hans søster Karne Nielsdaatter paa 7 aar gl., som begge er auflet med denne Sahl: Qvinde og 
denne nu efterlefvende mand Niels Sigvartsen deris fader, som for dem efter lowen er wærge. 
Saa og denne Sahl: Qvindes daatter Kirstine Laursdaatter, nu paa 12 aar gl. som denne 
Sahl: Qvinde hafver auflet med sin første Sahl: Mand Lars Rasmusen for hende er nu till 
wærge anordnet hendes fader broder Mogens Rasmusen boende i Rønne, som er Ober Constabel 
wed Artigleriet. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye, og   skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet Hans Madsen og Povel Rasmusen. Begge  boende i bemelte Nysker sogn. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Huusets biugning, som denne Sahl: Qvinde og hendis forige og denne efterlefvende mand er  
berettiget, som er 7 stolperum, der af er westen till it stolperum Krobhuus, nest optill it stolperum 
med gl. ratte tille ofver, og i stuen 3 gl. winduer med behørige 2de dørre, og en gl. tegelsteens 
kakelovn, sat hver stolperum for 6 mrk., it stolperum forstue nest der optill, med ildsted og nogle 
rafter ofver er sat for 5 mrk., det 4er stolperum der nest optill, med it lidet Cammer udi og nogle 
rafter derofver er sat for 4 mrk., Østen for 3 stolperum er ladehuuse, hver sat for 3 mrk., med alt 
hvis der udi Jord og nagelfast nu forefindes, er tilsammen penge 7 Sld. 2 mrk.,  
En brun snoppet Hoppe er sat for 5 Sld., en brun braaget Koe for 4 Sld., en røe skioldet Koe for 4 
Sld., it graat gl. Faar med sin afgrøde, som ike har øndt for 4 mrk., it graat fior Lam med sin 
afgrøde, og vidis ike om ded er i øn eller ike for 3 mrk., it hvidt fior Lam som har faaed og føed it 
spæweirlam, er tilsammen sat for 3 mrk. 8 skl., en gl. Gaas og en Gaase á 1 mrk er 2 mrk., findes 4 
Spæ Gieslinger som nu ej kand settis for noget efter som de erre saa gandske smaae.  
I Krobhuuset. 
En straae bonds tønde for 8 skl., en gl. straa bonds tønde for 4 skl., en half tønde med en bon udi for 
4 skl., en gl. fiering for 4 skl., en liden haand qvern med huus og seyl for 3 mrk.,  
I Stuen. 
En gl. egelaas fastkiste for 1 Sld., it gl. lidet fyrre bord med oben foed for 1 mrk.,  
Sengeklæder i stuen, 
En gl. blaae ranned wadmels sengedynne for 1 Sld., en gl. hvid ullen underdynne for 2 mrk., en 
ullen hofvet dynne for 1 mrk., en linnen hofdynne for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk., it gl. 
blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., it gl. sengklæde for 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre gods till penge 28 Sld. 2 mrk. 8 
skl.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder er efterskrefne, it røt fifskaftes skiørt med Cartun needen om for 5 
mrk., en sort fifskaftes kiol med lærit i lifvet for 1 Sld., en gl. sort fifskaftes trøye med lærrit i lifvet 
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for 2 mrk., en nye sort fifskaftes trøye med lærrit i lifvet 3 mrk., it sort fifskaftes skiørt for 1 Sld. 3 
mrk., it bruegarns forklæde med 1½ breed udi for 1 mrk. 4 skl., Summa 5 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Imod disse Ifareklæder, som børnen skall imellem deelis, var Niels Sigvartsen med sine egne 
Ifareklæder, sa og en liden haand øpse, it bufve sauf og 2de naur, hand og der imod beholte, og var 
ej nogen deel af sin Sahl: Hustruis Ifareklæder begierende, men at børnen dem til deeling skal 
beholde, som deelis imellem denne Sahl: Qvindis samptlige børn, en søn og 2 døttre, er deraf 
broderens laad 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., og hver daatter 1 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
 
For sønnens Anpart som er 11 mrk. 2 skl., derfor er udlagt, it sort fifskaftes skiørt for 7 mrk., en 
gl. sort fifskaftes trøye for 2 mrk., en nye sort fifskaftes trøye med lærit i lifvet for 3 mrk., til ofvers 
14 skl.,  
Dend eldste daatter Kirstine Larsdaatter for sin anpart 5 mrk. 9 skl., er udlagt, it røt fifskaftes 
skiørt med Cartun needen om for 5 mrk., it bruegarns forklæde med 1½ bred udi for 1 mrk. 4 skl., 
till ofvers 11 skl.,  
Dend yngste daatter Karne Nielsdaatter for sin anpart 5 mrk. 9 skl., er udlagt en sort fifskaftes 
kiol med læret i lifvet for 4 mrk., hos broderens laad 14 skl., hos sin eldste syster laad 11 skl.,  
Saa blef Niels Sigvartsen, saa og wærgen Mouns Rasmusen, af skifteforwalteren tilspurst, om de 
viste meere till Sterfboes middel at angifve, hvor till de svarede ney, ey videre at være, end angifvet 
er og forskrefvet staar. Hvor ved saa dette Sterfboets registering er sluttet. 
Hvornest blef angifven  efterskrefne bort skyldige Gield og er der till giort udleeg 
som følger. 
Hans Madsen i Nyker sogn paa Sr: Albert Hartwigs wegne angaf at Sterfboet till ham er skyldig for 
forstrekning til denne Sahl: Qvindes begrafvelse, som opdrager og Niels Zigvartsen vedgik till 
penge 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en brun braaget Koe for 4 Sld., en god straae bonds 
tønde i Krobhuset 8 skl., it fyrre bord i stuen med oben foed 1 mrk.,  
Till Sogne præsten Hr: Svend Nielsen er Sterfboet skyldig for lig tienesten 4 mrk., udlagt it graat gl. 
Faar med sin afgrøde 4 mrk.,  
Item till Sognedeignen Jørgen Andersen er Sterfboet skyldig for liig begiengelse 2 mrk., indført i 
forde huus og tilbehør for 2 mrk.,  
Hans Madsen Kirkewærgen i Nyker sogn fordred som med kirkepenge opdrager till penge 2 Sld. 2 
mrk., indført i forde huus og behør for 10 mrk.,  
Hans Torsen i Nøker sogn lod fordre 5 mrk., indført i fornefne huus og behør for 5 mrk.,  
Lieutnant Mortten Mogensen boede udi Nøker sogn fordred som vedgikes penge 1 Sld. 1 mrk. 12 
skl., udlagt af en røe skioldet Koe at have disse 5 mrk. 12 skl., og forstrakte bemelte Mortten 
Mogensen, efter Niels Sigvartsen anordning de 9 mrk., till skifteforwalteren og skrifverens Salarium 
som af bemelte Koe betalis Jens Pedersen som boer paa bemelte 6te Wornede fordred leye af 
Grunden som bruges her ved huuset som rester for 1701 og 1702 aarlig 4 mrk., er 2 Sld., her for 
giort indførsel i forde huus og tilbehør for 2 Sld.,  
Peder Jensen  Jens Pers søn for laante penge lod fordre som rester 4 mrk., indført i forde huus med 
behør for 4 mrk.,  
Peder Hansen paa Blyekobbergaard lod fordre som rester penge 1 Sld. 3 mrk., udlagt en gl. eege 
laasfast kiste for 4 mrk., it fior Lam med sin afgrøde for 3 mrk.,  
Hans Hansen i Nøker sogn resterende paa en tønde Rug lod fordre 3 mrk., udlagt af en røe skioldet 
Koe 1 mrk. 4 skl., af huuset at hafve 1 mrk., it sengklæde for 8 skl., en fiering for 4 skl.,  
Niels Pedersen i Nøker sogn lod fordre arbeids løn paa ligkisten 3 mrk., udlagt en gl. ullen 
underdynne for 2 mrk., en ullen halfdynne for 1 mrk., 
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Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning tilkommer Niels Sigvartsen, lige 
bekostning som opdrager 6 Sld. 3 mrk. 8 skl., for disse 6 Sld. 3 mrk. 8 skl., er udlagt en brun 
snoppet Hoppe for 5 Sld., en blaae rannet sengedynne for 1 Sld., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., 
2 gl. blaargarns lagen 2 mrk. 4 skl., en straae bonds tønde for 4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 3 mrk., udlagt af en røe skioldet Koe disse 3 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt 6 mrk., udlagt af en røe skioldet Koe 6 mrk.,  
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt en haandqvern med huus og seil for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 27 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 3 mrk. 12 skl.,  
Hvilken summa Niels Sigvartsen forærit sin Stefdaatter Kirstine Larsdaatter, og er hende 
der for udlagt it hvidt fior gl. Lam og it hvidt spæ Wæhr lam som er sat for 3 mrk. 8 skl., en half 
tønde med en bon udi for 4 skl.,  
Hvilket wærgen Mogens Rasmusen paa myndlingens weigne kand lade afhendte, naar hammen 
lyster. Og saa blef Niels Sigvartsen og bemelte wærgen af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste 
meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme. Hvor till de svarede ej videre at være, end 
angifvet er og forskrefvet staar, der ved saa dette skifte er sluttet, Hvilket saa at være tilganget og 
Passeret. Des till vidnisbiurd under vore hænder og Zigneter  
Actum Anno Die Et Loco Ut Supra.   Henrik Brugman.  
Niels: Sigvartsen.   Mouns Rasmusen  Hans Madsen. 
 Povell Rasmusen.  
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Anno 1702. Den 15 May. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling efter Claus Jensens Sahl: Hustru Karne Jensdaatter, som boede 
og døde i Snogebek udi Povelsker sogn. imellem denne Sahl: Qvindis efterlefvende Mands bemelte 
Claus Jensen paa eene side, og paa anden side begge deris sammen auflede Børn, som er en søn 
og 2 døttre, hvor af. 
 
Sønnen er Jens Clausen paa 5 aar gl. 
Dend eldste daatter er Karne Clausdaatter paa 11 aar gl.  
Dend yngste daatter Anna Clausdaatter paa 3 aar gl. 
For dem er faderen Claus Jensen self wærge efter lowen, Og moder faderen Jens Haagensen 
boende i bemelte Snogebek som mødte her paa Sterfboet forelagt, at være tilsiunswærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye, og   skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet Jeppe Ollufsen  og Jens Madsen. boende i bemelte Povelsker sogn. Hvor da er forefunden 
og Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En gl. brun hielmed Hest gilling for 3 Sld., en brun Hest for 8 Sld., en sort ugillet Foele for 7 Sld., it 
brun bliset aars gl. Horsføll for 2 Sld., en gl. brun Hoppe for 2 Sld.,  
Qveeg. 
En sort Koe for 5 Sld., en brun hielmed Koe for 5 Sld., it sort studnød for 3 mrk., en sort Qviekalf 
for 2 Sld.,  
Svin. Et røt galt svin for 1 Sld., it røt Soesvin for 3 mrk.,  
Faar. 4 gl. Faar med sin afgrøde á 4 mrk er 4 Sld., 2 fior gl. gimmerlam med sin afgrøde á 3 mrk er 
1 Sld. 2 mrk.,  
Kaabber. 
En gl. kaabber kedel paa en fiering stoer, er vægtig till 3 Sld., en liden mæssing gl. kedel for 8 skl.,  
Sengklæder i Krobhuuset. 
En ullen blaae rannet ofverdynne for 3 mrk., en ullen underdynne for 3 mrk., en linnen hofvetdynne 
for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., en straaebonds tønde for 6 skl., 2 smale half tønder á 4 skl 
er 8 skl.,  
I Stuen. 
En liden spoelskadet benkedynne for bordenden 2½ allen lang for 1 mrk., it spoelskadet 
benkedynne waar under winduen 5 allen lang for 3 mrk., it nye wefvet agedynne waar for 1 mrk., it 
nye wefvet hiønde for 12 skl., en liden kiste med laas og hengsler for 5 mrk., it fyrrebord med lugt 
foed og skuffe for 1 Sld. 2 mrk., en gl. wogn med hammell tøm, og halseeler for 2 Sld.,  
I Laden. 
3 fyrre deeler for 3 mrk., 2 grønne træ for 2 mrk., it gl. asketræ for 4 skl., it madskab i stegeset med 
dør og laas og hengsler for 1 Sld. 2 mrk., 2 straaebonds tønder for 8 skl., it gl. ølkar for 1 mrk., en 
tønde i forstuen for 6 skl.,  
Paa Tillet. 
En seys med bom og ringe for 12 skl., it ølkar for 3 mrk., en straaebonds tønde for 6 skl., en half 
tønde for 2 skl., En liung rifve for 12 skl., 
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Det Huus som denne Sahl: Qvinde med bemælte sin Mand i boede, og hun fradøde i Snogebek, som 
tilsammen er 11 stolperum som er Steerhuus og forstue udi med plander ofver, dernest op till er 
stuen 2 stoplerum med got tille ofver 4 winduer udi, Krobhuuset, it stolperum med tille ofver som er 
gl. og udøgtig. Resten som er østen till er 6 stolperum ladehuus, med alt hvis der udi jord og 
nagelfast nu forefindes. Item sønden for lengen it Haufre rum, hvor udi er 4 frugtetræer og en 
brønd. Wæsten for samme lenge, er en lyke sædis jord, til Rug og Biug, som streker sig till Jens 
Haagens Møllestæll i Wæster. Og i Sønder till reignen Imellem den og Jens Haagens Jord og udi 
øster norden ud till Jens Haagens Jord og Lyke, hvor udi synden og sydøst findes it læs Engis og 
norden for huuset er it gaards rum, som tilsamme huus er berettiget, hvilket tilsammen denne Sahl: 
Qvinde med bemrlte sin Mand Claus Jensen er till Eyendom berettiget, og nu af fornefne 
wurderings mænd, saa som det forefindis, sat og taxeret for penge 100 Sld., Herom fremviste Claus 
Jensen sin adkomst brefvet der paa, som er it skiøde og kiøbebref udgifvet af Jep Nielsen i 
Snogebek, Dateret dend 14 Marty 1693. og samme dag af Jep Nielsen inden Sønder Herrits ting 
vedstoed og bekræftet, samme aar hvor efter af Claus Jensen for betalningen af de vedkommende 
erhværfvede af kald og tings vidne der paa nu fremvist, udstæd af sønder Herrets ting. Under tettens 
betiendttters hænder og segl, Dateret dend 28 Marty berørte aar 1693. Med viidere forskrefne brefve 
om fornefne huus og Lyke sædes Jord om formælder, som nu blaf læst og paaskrefven. 
Summa andrager dette forskrefne Sterfboes middel til penge 160 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Faderen og tilsiuns wærgen, om de viste meere til dette boes middel at 
angifven, hvor till de svarede, ey videre at være end angifvet er og forskrefvet staar. 
Hvor ved saa dette Sterfboes registering er sluttet. 
Saa blef angifven denne Sahl: Qvindes Ifareklæder som er wurdered saa leedis, en gl. sort klædis 
half kiol uden under foer sat for 4 mrk., it gl. røtt sarsis skiørt er sat for 2 Sld., it gl. sort fifskaftes 
skiørt for 1 Sld., en gl. sort klædis hufve for 1 mrk. 8 skl., en gl. sort silke hufve for 1 mrk. 8 skl., 
16 Sølf mallier støket sat for 8 skl er 8 mrk., en Sølf hals knap for 8 skl., en Sølf halfs spende 
 for 8 skl., Summa andrager forskrefne Ifareklæder till penge 7 Sld.,  
Hvorimod Faderen Claus Jensen beholder sine egne Ifareklæder, hvor med hand var tilfreds og 
fornøget, og er forskrefne Ifareklæder deelt imellem denne Salige Qvindes børn som er en søn og 2 
døttre, er deraf broderens laad 3 Sld. 2 mrk., og hver daatters er 1 Sld. 3 mrk.,  
For sønnens anpart 14 mrk., er udlagt en sort klædes half kiol uden under foer for 4 mrk., it røt 
sartis skiørt for 8 mrk., et sort fidskaftes skiørt for 4 mrk., till ofvers 2 mrk.,  
Dend elste daatter Karne Clausdaatter tilkommer af sin Sahl: Moders Ifareklæder 7 mrk., der for 
er tillagt 8 Sølf Mallier for 4 mrk., it Sølf hals spende for 8 skl., en sort klædis hufve for 1 mrk. 8 
skl., hos broderens udleeg at hafve 1 mrk.,  
Dend yngste daatter Anna Clausdaatter, tilkommer 7 mrk., der for er udlagt 8 Sølf Mallier á 8 
skl er 4 mrk., en sølf hals knap for 8 skl., en sort silke hufve for 1 mrk. 8 skl., hos broderens udleeg 
at hafvis 1 mrk.,  
Dernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der till giort udleeg som 
her efter følger, nemlig. 
Sognepræsten Hr: Mads Svane fordred ved Deignen for Aa 1701 rettighed 3 mrk., udlagt, it fior 
Lam med sin afgrøde 3 mrk.,  
Sognedeignen Mogens Madsen fordred for 1701. 1 mrk., for liig begiengelse bevilget 3 mrk., og for 
betroede vare 2 mrk. 4 skl., er til sammen 6 mrk. 4 skl., udlagt it madskab med laas og hengsler er 
sat for 6 mrk., it asketræ for 4 skl.,  
Claus Jensen angaf at værre skyldig till Hans Kofoed Povelsen naar er kortted dett som der paa er 
blefven lefveret, at restere 13 Sld., udlagt en sort ugillet Foele for 7 Sld., en brun hielmed Koe for 5 
Sld., it Faar med sin afgrøde for 1 Sld.,  
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Nog angaf at verre skyldig till Herman Kofod i Svaniche penge 1 Sld. Udlagt it Faar med sin 
afgrøde er sat for 1 Sld.,  
Item angaf at verre skyldig til Jep Jørgensen i Nexøe penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt 2 Faar med sin 
afgrøde 2 Sld., en førredeele for 1 mrk., en linnen hofdynne for 1 mrk.,  
Till Mads Laursen i Nexøe er skyldig for salt 2 mrk., udlagt en spoelskadet benkedynne for 
bordenden 2½ allen lang for 1 mrk., en nye wefvet agedynne for 1 mrk.,  
Rasmus Hansen i Nexøe lod fordre arbeidsløn penge 2 mrk., udlagt en ullen underdynne i 
Krubhuuset for 3 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Jens Nielsen i Nexøe siger Peder Nielsen, lod fordre arbiedsløn penge 1 mrk., udlagt ved Rasmus 
Hansens udleeg 1 mrk.,  
Christian Svendsen i Nexøe nu boende i Snogebek lod fordre 15 skl., udlagt it gl. ølkar for 1 mrk., 
til ofvers 1 skl.,  
Claus Jensen angaf at verre skyldig till Hr: Ritmester Rasmus Nielsen for 1701. rettighed 7 mrk. 12 
skl., udlagt en sort Qviekalf for 2 Sld., til ofvers 4 skl.,  
Olluf Larsen i Snogebek lod fordre 4 mrk., udlagt en ullen blaae rannet ofver dynne for 3 mrk., en 
seis med bom og ringe for 12 skl., hos Hr: Ritmester udl: 4 skl.,  
Hans Jensen i Povelsker sogn fordred som rester 4 Sld., udlagt it sort studnød for 3 Sld., en fior 
gimmer med sin afgrøde for 3 mrk., en mæssing kædel for 8 skl., 2 straaebonds tønder for 8 skl.,  
Hans Mounsen i Boelsker sogn fordrer for hiul, arbied og hiul tæmmer penge 1 mrk. 10 skl., udlagt 
i Krobhuuset, en straaebonds tønde for 6 skl., 2 half tønder for 8 skl., en tønde i forstuen for 6 skl., 
en tønde paa tillet for 6 skl.,  
Jens Jensen i Snogebek fordred som vedgikes i alt at rester till dato penge 4 mrk. 14 skl., udlagt en 
kiste med laas og hengsler for 5 mrk., till ofvers 2 skl.,  
Peder Ibsen i Snogebek fordred for at grafve og ringe ved liig begiengelsen i alt penge 1 mrk. 8 skl., 
udlagt ved Jens Jensens udleeg 2 skl., it nyt wefved hiønde er sat for 12 skl., hos Claus Jensen 10 
skl.,  
Imod denne Sahl: Qvindes Udfart eller begrafvelsis bekostning, blef hindes efterlatte Mand Claus 
Jensen samtøket efter aftale paa Sterfboet, udleeg af fællets Sterfboes middel for penge 16 Sld., 
udlagt en brun hielmet Hest for 3 Sld., en brun Hoppe for 2 Sld., it røt galt svin for 1 Sld.,  it røt 
Soesvin for 3 mrk., it ølkar for 3 mrk., it benkedynne waar 5 allen lang for 3 mrk., en fierings 
kaabberkedel for 3 Sld., bordet i stuen for 1 Sld. 2 mrk., wognen med behør for 2 Sld., en half tønde 
for 2 skl., ved sin hofved laad at hafvis 1 Sld. 14 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 6 mrk., udlagt af en sort Koe at have 6 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umagr i alt 3 Sld., udlagt af en sort Koe at hafve 3 Sld.,  
Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt af en sort Koe at hafve 2 mrk., it blaargarns 
lagen for 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk er 1 Sld., udlagt 2 furredeeler for 2 mrk., 2 
grannetræer for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Giæld og Prætentioner till penge 51 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret blifver udi behold og till dehling penge 108 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Deraf tilkommer Faderen dend halfvepart som er penge 54 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Dend anden halfvepart dehlis imellem denne Sahl: Qvindes med Claus Jensen auflede børn som er 
en søn og 2 døttre. Er deraf sønnens laad 27 Sld. 13 skl., og hver daatter tilkommer 13 Sld. 2 mrk. 
6½ skl.,  
For Faderens anpart som er 54 Sld. 1 mrk. 10 skl., er udlagt helften af forskrefne huus og tilbehør 
med forskrefne lyke sædes jord som er taxeret for it hundrede Sld., deraf at hafve halfperten som er 
50 Sld., en brun Hest for 8 Sld., til ofvers 3 Sld. 2 mrk. 6 skl., der foruden beholte sin sengs klæder, 
som vare ringe og blef bevilget foruden skifte. 
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Sønnen Jens Clausen tilkommer 27 Sld. 13 skl., der for er udlagt af forskrefne Huus og Lyke at 
part 25 Sld., it brun bliset aars gl. Horsføll for 2 Sld., en liung rifve for 12 skl., hos faderens udleeg 
1 skl.,  
Dend eldste daatter Karne Clausdaatter  tilkommer 13 Sld. 2 mrk. 6½ skl., der for er tillagt af 
forskrefne Huus og Lyke at have 12 Sld 2 mrk., hos faderens udleeg at hafve 1 Sld. 6½ skl.,  
Dend yngste  daatter Anna Clausdaatter  tilkommer 13 Sld. 2 mrk. 6½ skl., der for er tillagt af 
forskrefne Huus og Lyke at have 12 Sld 2 mrk., hos faderens udleeg at hafve 1 Sld. 6½ skl., efter at 
saa var udlagt, saa blef de forskrefne vedkommende af Skifteforwalteren tilspurdt, om de endnu 
hafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme. Hvor till de svarede at de ey viste 
meere at angifve end angifvet er og forskrefvet staar. Hvor ved saa  dette skifte er sluttet, hvilket saa 
at være tilganget og Passeret som foran findes indført. Des till vidnisbiurd under vore hænder og 
zigneter, Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra. Gregers Christensen.  
Henrik Brugman. Claus Jensen.  Jens Haagensen.        Jepp Olsen 
Jens Madsen.  
 
 
 
 
 
 

bornholmerting.dk 194



 1

   
Anno 1702. Den 16 May. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Knud Ollufsen Sahl: Hustru Gunnel Larsdaatter, som 
boede og døde i it Udhuus beliggende paa dend 23 Jord Eyendoms gaards Grund udi  Aaker sogn.  
imellem denne Sahl: Qvindis efterlefvende Mand bemelte Knud Ollufsen paa eene side, og paa 
anden side, begge  deris sammen auflede børn som er 2 Sønner, hvor af. 
 
Dend elste søn er Lars Knudsen 12 aar gl. 
Dend anden søn er Olluf Knudsen paa 10 aar gl.  
For dem er faderen efter lowen self wærge og forelagt Morbroderen Jacob Laursen boende i 
Boelsker sogn, at verre tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Peder Hansen og 
Morgens Ibsen. boende i bemelte Aasker sogn. Hvor da er forefunden, fremvist og Passeret som her 
efter følger. Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En brun bliset Hoppe for 8 Sld., en sort bliset gillet Hest for 6 Sld., en røe bliset Hoppe for 5 Sld., 
en gl. blak brun Hest gilling for 3 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En sort beltet Koe som er paa leye hos Anders Jensen paa eller ved myren i Pedersker sogn, og er 
leyen betalt till Allehelgen dag 1702 kom i sig self som er ældgammell er nu taxeret for 3 Sld. 2 
mrk., Item en sort hielmet Koe som er paa leye hos Ødber Simmensen Gram, og er leyen betalt til 
alle Helgendag 1702. og er samme Koe ældgammell, og der for nu taxeret for 3 Sld., nog som 
findes her i Boet en hvid Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 4 Sld., en røe hielmet Koe for 5 Sld., 
en sort braaget Qvie for 3 Sld. 2 mrk., it blaket studnød for 1 Sld. 3 mrk., nog it blaket studnød for 1 
Sld. 2 mrk., en sort hielmet i aar fød studkalf for 3 mrk., en røe hielmet dito studkalf for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 12 gl. Faar med sin afgrøde á 4 mrk er 4 Sld., en fior gl.Wæhr for 3 mrk.,  
Giæs, 2 gl. Gies og en Gaase med sin afgrøde 12 smaa Gies er til sammen sadt for 1 Sld. 8 skl.,  
Svin. En sort braaget Soe for 1 mrk. 8 skl.,  it hvidt Soesvin for 1 mrk. 8 skl., en hvid galt for 1 mrk. 
8 skl.,  
Kaabber. 
En span stoer kaabber kedel med lapper paa er vægtig till penge 1 Sld. 2 mrk., en jern gryde paa en 
liden kitte stoer for 1 mrk. 4 skl.,  
Boehawe. 
En wogn med smaa stier, hammel, tøm og halseeler for 2 Sld. 1 mrk., en ploug med behørige jern 
og hiul for 1 Sld. 2 mrk., it gl. aar uden bihl for 8 skl., en gl. hover for 4 skl., en gl.hakelsekiste med 
en gl. seys tii knif for 12 skl., en gl. lin wef og en warpe er sat for 2 Sld. 1 mrk.,  
Paa Tillet. 
It gl. ølfad med en bon udi for 6 skl., en straae bonds tønde for 4 skl., en half tønde stomme for 2 
skl., it dito for 2 skl., it gl. bord af fyrre i Steerhuuset for 1 mrk., 2 gl. fieoringer á 2 skl er 4 skl.,  
I Kammeret. 3 straae bonds tønder á 4 skl er 12 skl., it drøftetrug for 8 skl., en gl. haand qvern for 1 
mrk., it lidet gl. deigne trug for 10 skl.,  
I Stuen. 
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En gl. ege skib wrag planke med 4 been under for 8 skl., en gl. laasfast førrekiste er sat for 3 mrk., 
nog en gl. fyrre kiste med en haspe paa for 3 mrk.,  
Huuset som Knud Ollufsen og denne Sahl: Qvinde er berettiget, nemlig bygningen som i sig self er 
med røste paa begge ender 9 Stolperum med ald hvis der en udi er jord og nagelfast, som nu 
forefindes, er tilsammen sat for 12 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre gods till penge 88 Sld. 3 mrk. 4 
skl.,  
Saa blef Knud Ollufsen og de vedkommende, af skifteforwalteren tilspurdt om de viste meere till 
dette Sterfboes middel at angifve, hvor till de svarede, at de ey viste meere at angifve, end angifvet 
er og forskrefvet staar, undtagen denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, som blef angifven børnen till 
bæste, og der imod beholder Faderen Knud Ollufsen sine Ifareklæder, og er dend Sahl: Qvindes 
Ifareklæder som af forde wurderings mænd blef taxeret i følgende maader, it sort fifskaftes skiørt 
for 6 mrk., it røt wadmels skiørt 3 mrk. 8 skl., it grønt wadmelsskiørt for 2 mrk., en grøn wadmels 
trøye for 1 mrk. 8 skl., en sort fifskaftestrøye for 4 mrk., en rød wadmels trøye for 1 mrk. 8 skl., it 
røt ofverlif af wadmell med 2 blaae ærmer udi for 12 skl., en gl. sort silke hufve med it lin udi for 1 
mrk., en sort silke hufve med it lin udi for 2 mrk., en gl. kramlerris halsklud for 8 skl., Summa 
andrager forskrefne denne Sahl: Qvindes Ifareklæder till penge 5 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Som deelis imellem denne Salige Qvindes bemelte 2de sønner, er der af en hver søns laad penge 2 
Sld. 3 mrk. 6 skl.,  som faderen dem saaleedis i fremtiden tilsvare. 
Dernest blef angifvet efter skrefne Gield og Prætensioner Og er der till giort udleeg 
som følger. 
Jochum Fik i Nexøe lod fordre 3 mrk. 4 skl.,  udlagt en gl. fyrre kiste med en haspe paa for 3 mrk., 
en straae bonds tønde for 4 skl., 
Jens Mogensen i Aaker sogn fordred skrædder arbeidsløn penge 2 Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt en sort 
hielmed Koe paa leye hos Ødber Simonsen i Aaker sogn er sat for 3 Sld., til ofvers 6 skl.,  
Anders Mogensen i Aaker sogn lod fordre 1 mrk., udlagt en gl. haand qvern er sat for 1 mrk.,  
Jørgen Hansen i Aaker sogn fordred 6 skl., udlagt hos fornefne Jens Mogensens udleeg at  hafve 6 
skl.,  
Morten Hansen i Aaker sogn lod fordre for deeler till lig kisten 1 Sld. 2 mrk. her for er udlagt en 
span stoer kaabber kedel medlapper paa er vægtig till penge 6 mrk.,  
Hans Mortensen i Aaker sogn fordre for ligkisten arbiedsløn penge 4 mrk., her for er udlagt it Faar 
med sin afgrøde er sat for 4 mrk.,  
Peder Andersen i Aakirkebye lod fordre for forstrekning til denne Salige Qvindes begrafvelse 3 
Skd. 2 mrk., Udlagt it blaket studnød for 7 mrk., en nu it blaket studnød for 6 mrk., en liden jern 
gryde paa en liden kitte stor for 1 mrk. 4 skl., till ofvers 4 skl.,  
Sogne Præsten Herr Thue Laursen Lüster for liig begengelse hvor udi bevilget 3 Sld., udlagt, ensort 
Koe sat for 4 Sld., till ofvers 4 mrk.,  
Sogne Deignen Johan  Tienow for lig begiengelse bevilget 3 mrk., udlagt en røe hielmet i aarføde 
studkalf er sat for 3 mrk.,  
Imod denne Sahl: Qvindes begrafvelsis bekostning, blef Knud Ollufsen til sin begrafvelse samtøket, 
naar videre regnis lagen og lind tøy, som denne Sahl: Qvinde i grafven med sig bekom i alt penge 
12 Sld., udlagt en brun bliset Hoppe for 8 Sld., 4 Faar med sin afgrøde á 4 mrk er 4 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 4 mrk., udlagt af en Sort braaget Qvie at hafve 4 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 Sld. 2 mrk., udlagt af en sort braaget Qvie taxeret for 4 mrk., 
der af at hafve disse 10 mrk., bekom 2 Sld.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt en fior gl. Wæhr for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 12 skl., er 3 mrk. 8 skl., udlagt en sort hielmet i 
aar føed studnød for 3 mrk., it drøftetrug for 8 skl.,  
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Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 30 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Lignett blifver udi behold og till dehling penge 57 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hvor af Faderen tilkommer dend halfve part som er 28 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Dend anden halfvepart dehlis imellem denne Sahl: Qvindes med Knud Ollufsen auflede 2 Sønner, 
Er der af hver broderlaad 14 Sld. 1 mrk. 14 skl., som faderen dem i fremtiden tilsvarer. 
Foruden det tilkommer dem af sin Sahl: Moders Ifareklæder, som før ermældt, og som faderens 
klæder ike var saa gode, som hans Sahl: Hustruis Ifareklæder. Saa beholte Knud Ollufsen sin sengs 
klæder, som var af ringe wærdt uden skifte og wurdering. Og som Knud Ollufsen er self wærge for 
bemælte sine Børn. Saa eragtis unødvendig godset till en hver især at udlegge. 
Efter som hand beholder Børnen hos sig, og nu lofvet at forsiune dem med kaast og klæder, som en 
fader will eigner og anstaar; og som efter anfordring ingen her paa Sterfboet sig har angifved med 
widere Gield eller Prætentioner, end her udi foran findes indført, Saa sluttes denne forretning 
derved, hvilket at saa er tilganget og Passeret som Passeret som forskrefvet staar. Dis till 
widnisbiurd under vore hænder og zigneter. Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra 
Gregers Cristensen.  H: Brugman.          Knud Ollufsens  
Peder Hansen. Mouns Ibsen. 
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Anno 1702. Den 3 Juny. Er Holden Registrering og Wurdering, Sampt Paafølgende Schifte og 
Liqvidation efter afgangne  Mads Ollufsen Wefvers Sahl: Hustru Birgitte Pedersdaatter, 
som boede og døde paa den 42 Jord Eyendoms Gaard kaldis Stangegaarden, beliggende udi 
Clemmedsker sogn. imellem denne Sahl: Qvindis efterlatte Børn og Børnebørn, som først er at 
regne 5 sønner og 4 døttre, hvor af. 
 
Dend elste søn er Peder Madsen boende i Olsker sogn. 
Dend anden søn er Olluf Madsen i Clemmedsker sogn. 
Dend 3die søn er Esper Madsen i bemelte Clemmedsker sogn. 
Dend 4de søn er Lars Madsen som boer paa bemelte 42 gaard i Clemmedsker sogn. 
Dend yngste søn er Hans Madsen og her iboen, alle fuldmyndige. 
Dend elste daatter er Anna  Jens Larsens boende i Rønne. 
Dend anden daatter var Sal: Elisabeth  Johan Diderichsens, efter hinde igien lefver en søn og 
2 døttre med deris wærger og forsvar. Efter det efter hinde oprettet skiftebrefs videre for mælding. 
Dend  3die daatter er Bendte  Hans Madsens i Clemmedsker sogn  
Dend yngste daatter er Johanne  Esper Hansens i bemelte Clemmedsker sogn. 
  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye, og   skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet Hans Mortensen og Lars Hansen.i Biørnegaarden Begge  Clemmedsker sogn. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Øeg. 
En gl. sort Hoppe for 5 Sld., en sort ung Wæhr i terdie aar gl. som samptlig arfvingerne hafver 
afhendet till Hans Madsen i Dynegaarden, imod 4 Sld., forstrekning till denne Sahl: Qvindes 
begrafvelse. 
Qveg. 
En røe grimmet stud, som findes brendt paa det wenstre horn med Peder Rosmans i Rønne hans 
Qveg brænde, og er i forsikring for hvis Gield denne Sahl: Qvinde er skyldig till ham nu sat for 8 
Sld., endnu en røe hielmed stud er sat for 6 Sld., en brun hielmet stud, som har brendt ded wester 
bagbeen i styker, er der for ikum sat for 5 mrk., som Lars Madsen sig antog atwill svare till, én røe 
hielmet Tyrkalf føed i aar er sat for 2 mrk., en brun grimmet Koe for 6 Sld., en røe hielmet hvid 
manket gl. Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam.  6 gl. Faar og 6 spædelam á 4 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 3 mrk.,  
Gies 2 gl. Giæs á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., 11 Giæslinge á 6 skl er 1 Sld. 2 skl.,  
Svin. En sort Soe i farre sat for 1 Sld., nog findes it hvidt galt svin som Lars Hansen Skollemester i 
Rønne er tilhørrende, og her af boet berettiget, og der for ej wurderet 2 smaae hønner for 12 skl.,  
Sengeklæder. 
En gl. blaae rannet sengedynne for 1 Sld. 1 mrk., 2 blaae rannede puder begge for 1 Sld., en gl. 
linnen hofvetdynne for 2 mrk., en mæssing kedel for 2 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 
En gl. fyrre kiste med uferdig laas for 1 Sld., en gl. arbieds wogn foruden stier, og en gl. jerned 
hammell med seeler for 1 Sld.,  
Krubhuuset. 
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En straaebonds tønde for 8 skl., en ballig for 8 skl., en ølhalf tønde for 10 skl., en kurne med stauf 
og laag for 1 mrk., en finne span for 4 skl., en finne laage bøtte for 6 skl., en half tønde med nogle 
blaar udi for 2 mrk. 8 skl., en gl. spinrok for 2 mrk., en liden finnebøtte for 2 skl., en blaae rannet 
hofvvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en kurfve sengested en gaul og en side for 1 mrk., en jern tyfve for 
8 skl., ploug ringe for 12 skl., en finne sybøtte for 2 skl., en gl. træ tinnet harre for 4 skl., en ploug 
vidie for 4 skl., en finne sybøtte for 2 skl., en ege sy bøtte for 3 skl.,  
Summa andrager forschrefne dette nu angifne Sterfboes middel till penge 49 Sld. 1 
mrk. 7 skl.,  
Ellers fandtis her i Sterfboet, en sort Hest, en sort hielmet Koe og en Studkalf og en sort hielmed 
Qvigekalf føed i fior, og en sort Tyrkalf fø i aar, som Lars Madsen angaf og Hans Madsen sig 
tilholder att verre berettiget, hvor om de begge tvistet, og vill Hans Madsen dette med videre sin 
eyendom louglig beviste, ham at verre till eyendom, og som derom nu ingen bevis lighed paa begge 
sider, nu kunde hafvis. Saa er denne Tvistighed henvist til loug og ret. 
Sæden angaaende, som i aar er saaed paa dend halfve part af gaarden.  
Da hafver Hans Madsen og hans moder saaed en tønde Rug. Hvor af till Sterfboes middel anføris ½ 
tønde Rug er sat for 4 mrk., Item 10 tønder Haufre, der af till dette Sterfboets middel anføris 5 
tønder Aure for 10 mrk., item 6 skepper Biug der af helften till dette Sterfboes midel anføris for 3 
mrk. 12 skl., Hvor til Hans Madsen svarer, og for afgrøder at besvare dend halfve gaardskat og 
landgilde, tiende og rettighed for bemelte gaard, for indeverrende aar 1702. og Lars Madsen nu som 
tilfore dend anden halfvepart at besvare videre viste forde vedkommende efter anfordring, nu ike 
angifne som dette Sterfboe kunde verre til bæste. Hvor ved saa dette Sterfboes ugiftering er sluttet, 
saa er at verre passeret og ald dette anførtr andrager 53 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Henrik Brugman.  Hans Madsen.  Esper Madsen. 
 Lars Hansen  
Lars Madsen Esper Hansen            Hans Madsen. 
 
Anno 1702 Den 7 Juny. Er efter louglig giorde tillysning Holden skifte og Liqvidation efter 
foregaaende forhen indførtte Registering, efter bemelte arfvingerne Mads Wefvers afdøde hustru 
Sahl: Birgite Pedersdaatter, som boede og døde paa Stolpegaarden, som er dend 42 Jord 
eyendoms gaard i Clemmedsker sogn. Imellem denne Sahl: Qvindes Creditorer og bemelte denne 
Sahl: Qvindes børn, som tillige med forskrefne rettens betiendter nu i dag mødte her paa Sterfboet, 
saa og bemelte wurderings mænd og Passeret end videre med fornefne skifte, som her efter følger 
nemlig. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldig Gield og Prætentioner og er der till giort 
udleeg som her efter følger nemlig. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrich Skor. Ved sin fuldmegtig Hans Hiort, 
fordred som rester af denne 42 gaard till 1. May 1701. i alt penge 80 Rixd. 5 mrk. 3 skl., Hvoraf 
Sønnen Lars Madsen tillige med bemelte sin Sal: Moder hafver beboet forskrefne 42 gaard udi de 
aaringer for berørte Restant er paadragen, og der for Lars Madsen at svare og betale till Hr: Ampt 
skrifveren dend halfvepart af forskrefne restants som er 40 Rixd. 2 mrk. 9½ skl., Hvor med Lars 
Madsen nu self var tilfreds, og lofvede det at betale. Saafrempt hans Kongl: May: allernaadigste ej 
behager formeedelst at forberørte 42 gaards bygning, med videre boehafve, ved ildebrand er lagt i 
aske, de 3 aars landgilde, som der efter er paadragen at efterlade, med lige vilkor som arfvingerne 
Paastoed er for resten dend anden halfve part 40 Rd. 2 mrk. 9½ skl., Som er denne Salige Qvindes 
anpart, hende af fornefne restant tilkommer at betale, der for er giort indførsel udi forskrefne 42 
gaards eyendom. Og der som hans Kongl: May: ike allernaadigst behager, at gifve samptlig 
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arfvingerne formedelst Ildebrand skade nogen efterladelse paa restansen. Saa er her ved saafrempt 
Lars Madsen af sine egne midler, ike kand betale dend halfvepart som før er mælt  Hr: 
Amptskrifveren paa hans Kongl: May: weigne for ald restancen de foran mældte 80 Rd. 5 mrk. 3 
skl., giort indførsel fore udi formælte 42 gaards eyendoms i Clemmedsker sogn, ind till pengene 
skadesløs betalt vorder. 
Nog findes efter meddeelte efter retning i Bogclaringen gifven dend 24 Marty 1702. under Welb: 
Hr: Obersten Reets og Hr: Amptskrefverens hænder at reste af denne 42 gaard i Clemmedsker sogn 
for 1701. 10 Rd. 1 mrk., hvor af Lars Madsen betaler dend halfvepart som er 5 Rd. 8 skl., og sønnen 
Hans Madsen en fierdepart, som de begge lofved straxsen at afclarrer i amptstuen for den sidste 
fierdepart som Enken tilkommer at betale, skeer her af boet udleeg som er penge 3 Sld. 3 mrk. 4 
skl., Herfor er udlagt, ½ tønde Rug strøe korn som er saaed er sat for 5 Sld., siger fem Sld., Item 5 
tønder Haufre som er saaed strøekornet á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 6 skepper Biug og saaed, deraf 
helften til boes middel anført for 3 mrk. 12 skl., deraf her til udlagt 1 mrk. 4 skl., Som sønnen Hans 
Madsen til sig annammer, og der for tillige med sin egen anpart, strax at betale i amptstuen. 
Elsebeth  Peder Rosmands i Rønne i sin Absents fordred efter sin Special fortegnelse som rester her 
af boet, først efter afreigning 21 Sld. 3 mrk., der paa afkortis for it les Høe 10 mrk. rester 19 Sld. 1 
mrk., nog som er forstragt till denne Salige Qvindes begrafvelse, som efter Elisabeth  Peder 
Rosmans Spe ciale forklaring, opdrager till penge 11 Sld. 3 mrk. 12 skl., er saa tilsammen som 
Elsebe  Peder Rosman nu fordrede og hafver i forsikring for 2de stude i alt penge 31 Sld. 12 skl., 
udlagt en røe grimmet stud for 8 Sld., en røe hielmet stud for 6 Sld., en røe hielmedt Tyrkalf for 2 
mrk., en røe hielmet hvid manket Koe for 4 Sld. 2 mrk., 6 gl.Faar og 6 spæde lam for 6 Sld. 3 mrk., 
en blaae rannet sengedynne for 1 Sld. 1 mrk., en linnen hofvet dynne for 2 mrk., en mæssing for 2 
mrk. 8 skl., en fyrre kiste for 1 Sld., i Krubhuuset en tønde for 8 skl., en ballig for 8 skl., en ølhalf 
tønde for 10 skl., en kurve med stau og laag for 1 mrk., en finne span for 4 skl., en finne laage bøtte 
for 6 skl., en halftønde med blaar udi for 2 mrk. 8 skl., en spinrok for 2 mrk., en finne sy bøtte for 2 
skl., en harre for 4 skl., en ege sybøtte for 3 skl.,  
Kirstine  Willum Jacobsens i Rønne fordred resterende paa fragt 3 mrk., Lars Madsen angaf, at 
hand der af paa sin hustruis wegne var skyldig 1 mrk., og denne Sal: Qvinde blef og skyldig 1 mrk., 
Efter som de begge i Kiøbenhavn betalte till Willum Jacobsen 4 mrk., I saa maader udleggis her af 
boet 1 mrk., udlagt en kurfve sengested med en side og en gaufl er sat for 1 mrk.,  
Barbara Sahl: Christopher Hansens i Rønne fordred 4 mrk., udlagt en wogn med hammel og seeler 
uden stier for 4 mrk., en ploug vidie for 4 skl.,  
 i Rønne paa sin søns wegne fordred for tienesteløn som vedgikes penge 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt 
af en brun grimmed Koe 5 mrk. 4 skl.,  
Mads Høy i Rønne lod fordre efter sin seddel 1 Sld. 1 mrk., udlagt af en brun grimmed Koe disse 5 
mrk.,  
Sidzele Violsdaatter fordred tienesteløn for it forklæde og en opleed af brunet lerrit opdragende 5 
mrk., udlagt en brun hielmed been bruden stud for 5 mrk.,  
Sognepræsten Hr: Olluf Jensen Alborrig fordrer resterende tiende for 1689, 99, 1700. og 1701. som 
opdrager till penge 5 Sld. 12 skl., udlagt en sort Hoppe er sat for 5 Sld., 2 smaae Høns for 12 skl.,  
Deignen Peder Jacobsen Weir fordred som rester 11 skl., udlagt ploug ringe er sat for 12 skl., til 
ofvers 1 skl.,  
Kirkewærgen Peder Hansen i Clemmedsker sogn fordred som rester paa to tønder tiende Haufre 
penge 2 mrk., udlagt af en brun grimmed Koe 1 mrk. 14 skl., en finne sybøtte for 2 skl.,  
Anna Marie Steffensdaatter lod fordre som rester tienesteløn for it brue lærrits forklæde 1 mrk. 8 
skl., udlagt af Biug sæden strøe kornet 1 mrk., en jern tyfve for 8 skl.,  
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Herrits fougden Sr: Eschild Nielsen lod fordre som rester for 1700. ½ skeppe Biug og resten svarer 
Hans Madsen, item for 1701, rester en skeppe Biug ansat for 1 mrk. 8 skl., udlagt af Biuget som er 
saaed 1 mrk. 8 skl., 
Hans Madsen fordret 1 mrk. 8 skl., udlagt en blaae rannet hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 1 Sld. 2 mrk., udlagt af en brun grimmet Koe sat for 6 Sld., der af 
udlagt disse 6 mrk.,  
Skifteskrefveren for sin umage med denne forretning i alt 3 Sld., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk. 8 skl., 
11 Gies linge á 6 skl er 4 mrk. 2 skl., en sort Soe for 4 mrk., af en brun grimmed Koe 1 mrk. 6 skl.,  
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en brun grimmed Koe at hafve 4 
mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage og ofverwærelse i 2 dage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt 2 
rannet blaae puder for 1 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner, undtagen fornefne restants som 
paa gaarden er anvist penge 53 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Saa at indtet af løsøre godset er ofverblefven nog fordrit Esper Madsen 8 mrk. 12 skl., item sønnen 
Lars Madsen fordret 4 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Esper Hansen ved sin Hustru Hanna Madsdaatter fordred 10 mrk., som er for it hiønde og en age 
dynne som hende rester, imod de andre hendis sødskendis hiemgift og hendis  Sahl: Moder skall 
hafve lofvet hinde, disse 3de sidste fordringer som børnen saaleedis har ladet indføre, opdragen till 9 
Sld. 13 skl., Hvor for en hver efter som ej noget løsøre der till er at udløsse, er giort indførsel udi 
berørte 42 gaard i Clemmedsker sogn. Saafrempt deraf end videre end forskrefvet restantis indførsel 
blifver till bæste. Og som berørte gaard ike til forde findes taxerit og arfvingerne der om nu ike 
kunde foreenis, Saa Remitteris dend post gaarden angaaende til mænd og Samfrenders kiendelse. 
Saafrembt arfvingerne der om ej self indbyrdes vilde eller kunde foreenis. Og som arfvingerne efter 
skifteforwalterens anfordring, ike hafde meere at angifve, som Sterfboet kunde verre till bæste. Og 
ey heller videre fordrende Gield, saa sluttis dette skifte derved i forskrefne maader hvilket at saa er 
tilganget og Passeret som foran findes indført. Dis till vidnisbyrd under vorre hænder og zigneter 
Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra Gregers Christensen.     Henrik Brugman. 
Hans Morttensen.     Lars Hansen   Mads Hansen. 
 Lars Madsen. Esper Madsen. Esper Hansen  
Johan Dideriksen.  Hans Madsen.  
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Anno 1702. Den 8 Juny. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Deeling efter Laurs Hansen Sahl: Hustru Giertrud Jensdaatter, som boede og 
døde paa denne 46 Jord Eiendoms gaard kaldis Boesgaards beliggende udi Clemmedsker sogn. Og 
ded imellem denne Sahl: Qvindis efterlatte  Mand bemelte Laurs Hansen paa eene side, og paa 
anden side begge deris sammen auflede børn som er 7 sønner og en daatter, hvor af  
 
Dend elste  søn er Thompeterer Hans Larsen boende paa Ladegaarden i Clemmedsker sogn. 
Den anden søn er Anders Larsen boende i Aaker sogn. 
Dend 3die søn er Jens Laursen her hiemme hos faderen. 
Dend 4de søn er Peder Laursen  
Dend 5te søn er Niels Laursen som og er hiemme hos deris fader og erre alle deris egen wærger 
og er fuldmyndige efter lowen.  
Dend 6te søn er Tor Laursen 12 aar gl. 
Dend yngste søn Laurs Laursen 10 aar gl.  
For dem er faderen Laurs Hansen self wærge efter lowen.  
Daatteren Boel Laursdaatter i egteskab med Laurids Hansen boende paa Mure i 
Clemmedsker sogn. 
 
    
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye, og   skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet Laurs Hansen i Biornegaarden og  Hans Morttensen. Begge  boende i bemelte 
Clemmedsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En røed Hest gilling sat for penge 11 Sld. 2 mrk., en røed soedet Hest gilling med hvide bag fødder 
for 12 Sld., en ung brun Hest Gilling for 13 Sld., en mindre brun Hest gilling for 9 Sld., en brun ung 
Hoppe for 6 Sld., en brun gillet Foelle som nu ey var tilstæde i andet aar gl. for 3 Sld.,  
Qveg. 
En sort røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun hielmet Koe for 4 Sld. 2 mrk., en blak hielmet Koe for 
6 Sld., en røe herrit Koe for 6 Sld. Endnu en røe herrit Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort røgget tiur for 
5 Sld., en sort stiernet stud for 4 Sld., it sort hielmet tiurnød for 2 Sld. 1 mrk.,  
Faar og Lam. 7 støker gl. Faar og 7 støker spæde lam, hvert Faar og Lam sat for 4 mrk. 8 skl., er 7 
Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Svin. En hvid Soe med 2 smaa grise for 3 mrk.,  
Kaabber Wahre. 
En half tønde kaabber kedel er vegtig till penge 7 Sld. 2 mrk., en gl. span kedel af kaaber er vegtig 
til penge 3 mrk.,  
Sengeklæder. 
I wæsterhuuset i wæster seng, en ullen ofverdynne for 6 mrk., en linnen underdynne for 6 mrk., en 
gl. ullen bøt hofvet dynne for 12 skl., en linnen hofvet pude uden lin waar for 1 mrk.,  
I Krobhuuset. 
En graae ullen ofverdynne for 5 mrk., en gl. linnen underdynne for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 
mrk. 8 skl.,  
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Benchklæder. 
En syed benkedynne 6 allen lang for 3 Sld. 2 mrk., it syed hiønde med løet kalfskin under for 3 
mrk., endnu it syed hiønde med løet braaget kalfskind under for 1 mrk. 12 skl., en liden forslit 
haand qvern med huus og jern seil for 2 mrk., en syed agedynne med løet kalfskind under er sat for 
1 Sld., en ploug med gl. løber, ringe, bøsse hiul foruden skiær og knif for 2 mrk., en gl. arbieds 
wogn med 2 smaae stier, hammel, tøm og halsseeler for 4 mrk., 2 par gl. Høestier tilsammen sat for 
1 mrk., it gl. sengklæde for 1 mrk. 8 skl., it lidet brøgerkar paa en half tønde stoer 1 mrk. 4 skl., en 
kalke tønde for 12 skl., en kierne med laag og stav for 1 mrk.,  
I Krobhuuset. 
En gl. fyrre kiste uden laas for 2 mrk., en straae bonds tønde for 6 skl., som befandtes udi 
Steerhuuset.  I Stuen. It steen bord med en gl. lugt fod for 4 Sld.,  
Strøe Kornet. 1½ tønde Rug som er saaed i forleeden efter høst, tønden sat for 7 mrk., er 10 mrk 8 
skl., 2½ tønde Biug á 6 mrk er 15 mrk., 6 tønder Haufre á 2 mrk er 12 mrk.,  
Saa blef Laurids Hansen og de myndige arfvinger, af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere 
till dette Sterfboes middel att angifve, der till de svarede, ey videre at være, end angifvet er og 
forskrefvet staar,  
Hvor saa Sterfboeees middel er sammen regnet, som andrager till  
penge 137 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Denne Salige Qvindis Ifare eller gangklæder angaaende, Saa angaf arfvingerne at de sig indbyrdis 
imellem hafver deelt, hvis Ifareklæder som blef efterladt af denne Salige Qvinde deraf de umyndige 
børn sin andeel har bekommet, dem self at paaklæde og forslide. 
Hvornest blef angifven efter skrefne Gield og Prætentioner og er der til giort udleeg 
som her efter følger. 
Laurs Hansen befindis at verre tilordnet, at wærge for sin Salige broder Hans Hansens daatter 
Anna Hansdaatter, og tilkommer hinde efter sin Salige Faders skiftebrefs formælding Daterit dend 
20 January 1696 Capitall penge 14 Sld. 2 mrk., der af rentte i 6½ aar er naar wærgepenge er 
fradragen penge 5 Sld. 6 skl., er saa Capital og rentte penge 17 Sld. 2 mrk. 6 skl., Saa ved dette 
skifte at Laurs Hansen tilkommer wærgemaall efter sin Salige hustrue for sine egne børn, er ham 
dette wærgemaall forlofvet, og i dend sted er nu forberørte Myndling till wærge anordnet, hendis 
broder Hans Hansen boende i Rydskirke Præstegaard, og for de 17 Sld. 2 mrk. 6 skl., er udlagt, en 
røed Hest gilling for 11 Sld. 2 mrk., en sort røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., I wæster huus i wæster 
seng en ullen ofverdynne for 6 mrk., en tønde i Steerhuuset for 6 skl., er 17 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Johan Bassillius Tobaksspinder boende i Rønne fordrede efter afreigning penge 22 Sld. 10 skl., her 
for er udlagt, en ung brun Hest gilling for 13 Sld., en røe Herrit Koe for 6 Sld., it sort stiernet 
studnød for 4 Sld., til ofvers 3 mrk. 6 skl.,  
Johan Bassillius betroede Faderen forskrefne udlæg tillige og med sønnerne Hans Laursen og Jens 
Laursen at beholde till neste efter høst, og saa rigtig betalning af dem at erlange, og at holde Johan 
Bassillius skadisløs i alle maader. 
Laurids Hansen angaf at verre skyldig til Laurs Laursen i Rønne penge 3 mrk. 12 skl., udlagt ved 
Johan Bassillius udleeg at hafve 3 mrk. 6 skl., en kierne med laag og stauf for 1 mrk., til ofvers 10 
skl., :/:  
Sønnen Anders Larsen fordred som vedgikes penge 7 Sld., udlagt en brun hielmet Koe for 4 Sld. 2 
mrk., it sort hielmet Tyrnød for 9 mrk., en linnen hofvet pude uden lin waar for 1 mrk., :/: 
Imod dennd Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, blef faderen Lars Hansen samtøket 
udleeg af fællis boes middel  for penge 38 Sld., udlagt en røe soedet Hest gilling for 12 Sld., en ung 
brun Hoppe for 6 Sld., en blak hielmet Koe for 6 Sld., en half tønde kaabber kedel for 7 Sld. 2 mrk., 
en gl. span kaabber kedel for 3 mrk., en sort røget tiur for 5 Sld., I Krubhuuset, en gl. fyre kiste for 
2 mrk., 2 par gl. høestier for 1 mrk., :/: 
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Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte bevilget 3 Sld., udlagt af en brun Hest gilling er sat 
for 9 Sld., der af 3 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 5 Sld., udlagt af fornefne brune Hest gilling 5 Sld., :/: 
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af fornefne brune Hest gilling disse 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it syed hiønde med løet 
kalfskind under for 3 mrk., af forde Hest 1 mrk., :/: 
Sønnen Anders Laursen boende paa 30 gaard i Aaker sogn, nu her i dag forelagde it kiøb og 
skiødebref, udgifvet af Capitain Morten Borne boende i Hasle, daterit Hasle dend 16 December 
1698 og videre inden Nørre Herrits ting, læst og tinglyst dend 3 February 1699 till bemelte Anders 
Laursen paa denne ommelte 46 Boesgaard i Clemmedsker sogn, som hand hafver betalt med penge 
220 Sld., og en Stud, efter videre der om bemelte Kiøb og Skiødebrefs videre formelding, som nu 
blef og paaskrefven. Saa at berørte Jord Eyendoms gaard dette Sterfboe ey anderleedes vedkommer 
end forskrefvet staar. Og saa fremviste Lars Hansen en Qvitering og afkald, udgifven af Anders 
Hansen boende i Olsker sogn, angaaende it wærgemaall som Lars Hansen har haft for S: Anders 
Weboes i Rydsker sogns daatter, Ellene Andersdaatter, Daterit December maaner 1699. at Laurs 
Hansen der udi Qvitered for berørte wærgemaal af Anders Hansen i Olsker sogn, efter derom denne 
Qviterings videre formælding som nu blef læst og paaskrefven. 
Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogn ved sit bud lod fremsende sin seddel, som till meening 
indeholder, at ham paa skiftet efter Hans Køller i Clemmedsker sogn er tillagt 5 Sld., som Lars 
Hansen Boesgaard der til Sterfboet var skyldig, og der for till underpandt sat 2 Sølfskeer, som Hans 
Svendsen nu og her till Sterfboet indsende  og findes paa dend eene skee teignet Berrild Jonsen 
1630. og paa dend anden skee teignet Hans Hansen 1622 og skrifver i bemelte sin seddel at begge 
skeerne weiger 5 laad fordre resten 5 mrk., og af de 5 Sld., rentte i 6½ aar til sammen 11 mrk. 6 skl., 
derpaa opskrifver at hafve ladet føde en stud i fiortten dage, som hand vill der paa kortte dette pandt 
angaaende. Saa svarede Lars Hansen, at hand for nogen tiid siden har haft der omaftale med 
bemelte Hans Svendsen, at hand skulle beholde bemælte Sølfskeer till eyendom. Og som Hans 
Svendsen ike da dermed vilde nøges skulle Laurs Hansen føede ham en stud en eidlang der paa till 
villighed, om Hans Svendsen som før er nefnt vilde nøyes, efter som er Passeret. Hvilket Lars 
Hansen sagde æedlig at vilde bekræfte, og efter slig beskaffenhed er samme eragted her paa skiftet 
der ved at forblifve. Eller partterner saafrempt de dermed ej vill være tilfreds, videre at omgaaes, 
som low og rett ergemæs. 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 95 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og till deeling penge 42 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Hvor af Faderen tilkommer dend halfvepart som er 21 Sld. 9 skl., og ham derfor udlagt er bevilged 
Foele i andet aar gl. for 3 Sld., en hvid Soe med 2 smaae grise for 3 mrk., I wæsterhuuset, en linnen 
underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en ullen hofvetdynne for 12 skl., I krobhuuset, en graae ullen 
ofverdynne for 5 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en 
syed benkedynne 6 allen lang for 3 Sld. 2 mrk., it syed hiønde med braaget løit kalfskind under for 
1 mrk. 12 skl., en haand qvern med huus og jern seill for 2 mrk., en syed agedynne med løit 
kalfskind under for 4 mrk., en ploug med forskrefne behør for 2 mrk., en arbieds wogn med 2 smaa 
stier, hammel, tøm. Og halseeler for 4 mrk., 1½ tønde Rug som er saaed i forleeden efter Høst for 
10 mrk. 8 skl., 2½ tønde Biug for 15 mrk., en tønde Haufre for 2 mrk., till ofvers 15 skl., resten som 
er 21 Sld. 9 skl., skulle deelis imellem forskrefne denne Sahl: Qvindes efterlefvende samptlige børn, 
men som de myndige børn forhen af sine forældre har bekommet én deel hiemgift eller foræring af 
deris forældre. Saa blef nu her paa Sterfboet efter aftale, imellem samptlige de vedkommende 
arfvinger Accorderit saaleedes, af alle de myndige sønner og forde daattermand blef samtøket, at de 
2de yngste børn som er Tor og Lars skall imellem deelis den ofver blefne halfve part som 
forremælt, som er 21 Sld. 9 skl., Hvor af hver af dem tilkommer 10 Sld. 2 mrk. 4 4/5 skl.,  
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Hvor  saa Thor Larsen for sin anpart 10 Sld. 2 mrk. 4½ skl., udlagt 3 tønder strøe Haufre á 2 mrk 
er 1 Sld. 2 mrk., 3 støker Faar og 3 støker Lam hver sat for 4 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., en 
røe herrit Koe for 5 Sld. 2 mrk., en kalke tønde for 12 skl., er 10 Sld. 2 mrk. 4 skl., :/: Clar. 
Sønnen Lars Laursen for sin anpart som er 10 Sld. 2 mrk. 4½ skl., er udlagt 2 tønder Haufre á 2 
mrk er 1 Sld., 4 Faar og 4 spæde Lam á 4 mrk. 8 skl er 4 Sld. 2 mrk., it sengeklæde for 1 mrk. 8 
skl., it lidet brøger kar paa en half tønde stoer for 1 mrk. 4 skl., it steen bord med en lugt foed i 
Stuen for 4 Sld., hos Lars Larsens udleeg 10 skl., hos Faderens udleeg 15 skl., :/: 
Widere fremlagde bemælte sønnen Anders Laursen till ydermeere forhen indførte og Citerit 
kiøbebrefs stadsfæstelse en qvitering dateret dend 1. Marty 1702. udgifvet till bemelte Anders 
Larsen af Hans Madsen i Nyker sogn som har haft berørte 46 gaard till underpandt for 100 Sld., 
som Anders Laursen fra Hans Madsen til sig har indfriet og betalt, efter der om bemælte Qviterings 
vidre formælding, som nu blef læst og paaskrefven. 
End widere lod Anders Larsen læst en qvitering, af sin fader Laurs Hansen udgifven til hammen 
Daterit dend 1. Marty 1700. Hvor udi mældes at Faderen bemælte Laurids Hansen har bekommet 
dend sidste rest som er 50 Sld. 2 mrk. 10 3/5 skl., som ham tilkom af fornefne 46 gaard, med videre 
fornefne Qvitering  om formælder som nu blef læst og paa skrefven. Og vedstod endnu Faderen 
Lars Hansen att hand ej meere laad eller rettighed her efter hafver udi eller till fornefne 46 gaard. 
Men Sønnen Anders Laursen til ham sin andeel  har aftetalt i allemaader. 
Belangende dette indeværrende aars skat, Landgilde og tiende for 1702. Da er derom imellem 
bemelte Faderen og sønnen bemælte Jens Larsen foreenet og Accorderit, at Faderen svarer de 2 
partter, og sønnen Jens Laursen dend 3de part af ald afgiften og besvarre af forde strøe korns 
afgrøde, saa og hvis strøe korn og sæd Jens Laursen for sig self med videre ham er till Eyendom nu 
berettiget, som hand uanked af de vedkommende beholder, Saa som ham sig self det for hverfvet 
hafver, og som samptlig arfvingerne efter skifteforwalterens anfordring, ike hafde meere at angifve, 
som dette Sterfboe kunde være til bæste, eller fordrende Gield. Saa sluttes dette skifte der ved i 
forskrefne maade. Hvilket at saa er tilganget og Passeret, som foran findes indført. Des till 
Widnisbyrd under wore hænder og zigneter. Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra 
Gregers Christensen. Hanrik Brugman. Lars  Hansen  
Hans Morttensen. Lars Hansen Hans Larsen. 
Anders Larsen  Jens Larsen.  Peder  Larsen  
Niels Laursen.  Lars Hansen. 
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Anno 1702. Den 13 Juny. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling efter Olluf Jensen Juhl  Salige Hustru Kirstine Mikelsdaatter, 
som med bemelte sin Mand  boede og  hun ved døden afgik, paa ded 24 Fri Waarnede kaldes 
Bierregaarden beliggende i Aaker sogn. Og det imellem denne Salige  Qvindis efterlefvende Mand 
bemelte Olluf Jensen Juhl  paa eene side, og paa anden side, begge deris auflede børn, som er 5 
sønner og 4 døttre, hvor af  
 
Dend elste søn er Mikell Ollufsen sin egen wærge. 
Dend anden søn er Jens Ollufsen 13 aar gl. 
Dend 3die søn Knud Ollufsen 11 aar gl.  
Dend 4de søn Christen Ollufsen paa 9 aar gl. 
Dend 5te søn er Hans Ollufsen paa 3 aar gl. 
Dend elste daatter er Margrette Ollufsdaatter i Ægteskab med Mads Hansen boende i 
Billegrav i Pedersker sogn.  
Dend anden daatter var Barbra Ollufsdaatter, som kort efter Moderens død og er ved døden 
afgangen, og hendis fader Olluf Juhl hendis anpart efter lowen tilkommer, som her efter forklaris. 
Dend 3die daatter Sidsel Ollufsdaatter 24 aar gl.  
Dend yngste daatter Elsebeth Ollufsdaatter 15 aar gl.  
 
For dem er faderen efter lowen self wærge, og forelagt bemelte børnens Moder Systermand Peder 
Nielsen boende i Ibsker sogn, Saa og bemelte daattermanden Mads Hansen paa de umyndiges 
wegne at tilse, at med dem nu her paa skiftet og siden ved Faderens wærgemaall rettelig omgaaes, 
og de at vederfaris hvis ret er. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye, og   skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet Mogens Ibsen og Peder Andersen. Begge  boende i bemelte Aaker sogn. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En lysbrun Hest gilling er taxeret for 12 Sld., en røe soedet ugillet Hest for 12 skl., en brun stiernet 
og snoppet Hest gilling for 10 Sld., en brun stiernet ugillet Foele for 8 Sld., en brun snoppet og 
stiernet gilling for 7 Sld., en brun bliset Hoppe for 7 Sld., en mørk brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en 
blaket Hoppe for 5 Sld., en sort Hoppe i 3 aar gl- for 3 Sld. 3 mrk., en sort Hoppe i tredje aar gl. for 
3 Sld. 2 mrk., endnu en sort Hoppe i andet aar gl. for 3 Sld., en brun gillet Foele i andet Aar gl. for 3 
Sld.,  
Qvæg. 
En hvid spættet Koe med biællen paa for 5 Sld., en sort hielmet Koe for 5 Sld., en sort beltet Koe 
for 5 Sld., en sort Koe for 5 Sæd., en blaae beltet Koe for 5 Sld., en bleeget Koe for 5 Sld., en blaket 
Koe for 5 Sld., en blaae herrit hielmet stud for 5 Sld. 2 mrk., en røe grimmet stud for 5 Sld. 2 mrk., 
en sort hielmet stud for 5 Sld., it røt studnød for 1 Sld. 3 mrk., it blaket studnød for 2 Sld., it blaket 
hielmet studnød for 2 Sld. 1 mrk., endnu it blak hielmet studnød for 2 Sld. 1 mrk., it bleget Qvienød 
for 2 Sld. 1 mrk., it sort hielmet Qvienød for 1 Sld. 3 mrk., it sort blaket Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., 
it sort herrit Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., en blak braaget Tyrkalf for 1 Sld. 2 mrk., endnu en blak 
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braaget Tiurkalf for 1 Sld. 1 mrk., en røe braaget Qviekalf for 1 Sld., en hvid røe beltet Tyrkalf for 4 
mrk., en hvid Tyrkalf for 3 mrk., en hvid qvie kalf for 3 mrk., en blaket tyr for 3 Sld., nog som 
befandtis it bleget Qvie nød for 3 Sld., it hvit Qvienød for 3 Sld.,  
Faar og Lam. 22 støker gl. Faar støket sat for 3 mrk., er 16 Sld. 2 mrk., 22 spædelam á 1 mrk er 5 
Sld. 2 mrk.,  
Giæs. 4 gl. Giæs og en Gaase støker for 1 mrk., er 2 Sld. 1 mrk., 26 Gieslinger á 2 skl er 2 mrk. 8 
skl.,  
Svin. En sort beltet galt for 2 mrk., en røe beltet galt for 2 mrk., en sort ornegris for 1 mrk. 4 skl., en 
røe beltet ornegris for 1 mrk. 4 skl., it sort soesvin  1 mrk. 8 skl., en gl. hvid soe for 1 mrk. 8 skl., en 
hvid soe gris for 1 mrk., en sort soe for 1 mrk. 8 skl., 5 smaae grise á 4 skl er 1 mrk. 4 skl.,  
Kaabber wahre.  
En brøger kedel af kaabber paa en tønde stoer, er vegtig til penge 12 Sld.,  brændevins pande med 
hat og piber er sat for 22 Sld., en fierings stoer kaabber kedel er vægtig til penge 3 Sld. 1 mrk., en 
kaabber kedel paa 1½ span stoer er vegtig till penge 3 Sld. 3 mrk., en gl. mæssing kedel for 3 mrk. 8 
skl., en liden mæssing kedel for 1 mrk. 4 skl., en liden metal gryde for 3 mrk. 8 skl.,  
Tin. 
2 gl. Tinfade og 3 gl. Tin tallerken mangut er vægtig til penge 1 Sld. 3 mrk.,  
I Herberghuuset. 
Sengeklæder, I Nørre seng en blaae rannet hiemme giort olmerdugs ofverdynne sat for 5 Sld., 2 
blaae rannede dito olmerdugs puder foruden lin vor styket sat for 4 mrk., er 2 Sld., en linnen 
hofvetdynne for 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., en linnen underdynne for 3 Sld. 2 mrk., I Øster seng, er en 
blaae rannet hiemme giort olmerdugs ofverdynne for 5 Sld. 1 mrk., 2 blaae rannet olmerdugs hofvet 
puder foruden lin vor á 3 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk., en ullen hofvetdynne for 3 mrk. 8 skl., en 
breed strifvet bolster underdynne for 4 Sld. 2 mrk., I Søndre seng, en blaae rannet ullen og linnen 
ofverdynne for 4 Sld., en blaae ranned paa eene side og hvid paa anden sidepude uden lin waar for 3 
mrk., en hvid linnen hofvet pude med sort tøy forenden for 2 mrk., en linnen hofvet ofverdynne som 
er lang sat for 3 mrk., en linnen underdynne er sat for 4 Sld., i Himmel sengen, it gl. wefvet 
sengklæde for 5 mrk., en blaae ranned linnen ofverdynne for 2 Sld. 3 mrk., en linnen pude med grøn 
tøy forenden uden lin vor for 1 Sld., en mindre linnen pude med grøn tøy for enden uden lin vor for 
2 mrk. 8 skl., en gl. bøt blaae rannet hofvetdynne for 2 mrk., en gl. bolster underdynne med lidet 
fyld udi for 4 Sld., it bruegarns lagen med 2 bræder udi for 1 Sld. 3 mrk., endnu it bruegarns dito 
lagen for 1 Sld. 1 mrk., it gl. malled sengested norden til sat for 1 mrk., dend øster sengested for 1 
mrk., it gl. himmel sengested med skammell for 5 mrk., it fyrrebord med oben foed. Skande og 
skoffe for 5 mrk., dend øster sengefil for 8 skl., en nye wefvet benkedynne med ind vor og spoel 
skadet under foer 3 allen lang for 6 mrk., it dito benkedynne vor som faderen Olluf Jull lofved at 
lade Forferdige ligesaa goed er, og der for sat for 6 mrk., 2 flamske hiønder med hvit allunitskind 
under á 2 Sld er 4 Sld., en flamsk benkedynne med blaat under foer er 3 allen lang for 3 Sld., en gl. 
nie wefvet benkedynne 5 allen lang med guhl rannet under foer for 2 Sld., en nye wefvet 
benkedynne 2½ allen lang for 1 Sld. 1 mrk., en syed agedynne med blaat under foer for 3 mrk. 8 
skl., en nye wefvet agedynne med spoelskadet guhl aftig under foer for 4 mrk., endnu en nye wefvet 
agedynne med dito underfoer for 4 mrk., en blaae rude wefvet agedynne med guhl underfoer for 3 
mrk., it blaae rude wefvet hiønde med guhl underfoer for 1 mrk. 8 skl., it syed hiønde med guhl 
under waar for 1 mrk. 12 skl., it flamsk hiønde med røt underfoer for 1 mrk.,  
I Drengehuuset. 
I wæster seng, en ullen ofverdynne for 2 Sld., en ullen ofverdynne for 2 Sld., en ullen hofvet pude 
uden lin waar for 1 Sld., en linnen hofvet pude uden lin waar for 1 Sld., endnu en liden pude uden 
lin waar for 1 mrk. 4 skl., en linnen underdynne er sat for 2 Sld., it spolskadet gl. seng klæde for 2 
mrk., nog i drengehuuset, en sengefil naar till wæggene er sat for 1 mrk., I Holsengen, en ullen 
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ofverdynne for 6 mrk., en linnen underdynne for 5 mrk., en ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., it 
blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., endnu it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl.,  
I Hoden, en ullen ofverdynne for 9 mrk., en linnen underdynne for 8 mrk., en linnen hofvetdynne 
for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., 
I Lille Stuen i Holsengen, en ullen sort rannet ofverdynne for 1 Sld. 3 mrk., en linnen underdynne 
for 8 mrk., en ullen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,it blaargarns 
lagen for 12 skl.,  
I Stuen.  En nye wefvet benkedynne paa guhl baand 3 allen lang for bordenden i stuen for 3 mrk., en 
nye wefvet gl. benkedynne 6 allen lang med brunt Allumit skind under winduen for 1 Sld. 2 mrk., 
en gl. wefvet benkedynne 3 allen lang for 12 skl.,  it lidet benkedynne gl. waar 2 allen lang for 8 
skl., it spoelskadet sengklæder er sat for 1 mrk., it syed hiønde for 12 skl., med grøntt underfoer, it 
gl.flamsk hiønde med gl. skind under foer for 12 skl., it spoelskadet hiønde med mosset under foer 
for 12 skl., it guhl agtig wefved i stierner hiønde med spoelskadet guhl agtig under foer for 1 mrk. 8 
skl.,  
Lin Klæder. 
En koppe borddug for 5 mrk., en brue lærris borddug med store traaer udi er for 3 mrk., it bruegarns 
lagen med 2 bræder udi for 2 Sld., endnu it bruegarns lagen foe 2 Sld., endnu it bruegarns lagen for 
1 Sld. 2 mrk. 4 skl., it gl. bruegarns lagen for 1 Sld., it par bruegarns pude waar med strik á 4 mrk er 
2 Sld., it pude waar af bruegarns lærrits med strik for 1 mrk. 12 skl., it gl. pude waar af brue lerrits 
med strik for 1 mrk. 4 skl., it blaargarns lagen for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., it 
gl.bruegarns lagen er sat for 1 mrk. 12 skl.,  
Boehafve. 
En karm wogn for 4 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn foruden stier med hammel stok og jern nagle for 2 
Sld. 3 mrk., en liden stie wogn med hammel og halseeler og jern nagle for 2 Sld. 2 mrk., en wogn 
som er adskildt i øster lade for 3 Sld., endnu en gl. wogn med hammel foruden seeler for 2 mrk. 8 
skl., en stokesleede med jern vidier og dræt for 2 mrk. 8 skl., endnu en sleede med jern vidier og 
dræt for 2 mrk., it par Høestier for 8 skl., en ploug med ploug jern med plougbøsse, hiul løbbere og 
ploug ringe og vidier for 1 Sld. 2 mrk., endnu en ploug med lige behør for 1 Sld. 2 mrk., it aar med 
bill for 8 skl., endnu it aar med bill for 6 skl., en eege harer for 1 mrk. 8 skl., endnu en harre for 10 
skl., en dito for 8 skl., it par gl.bærseeler med it par gl. leer halseeler med ringe udi till og en gl. tøm 
med lær hofvet lau, og haar tøm streng med jern stenger for 5 mrk. 8 skl., it par haarseeler med 
Cabel, hammel reeb og toe halfseeler med ringe udi for 1 mrk., 2 gl. cabel seeler med hamme reeb 
for 8 skl., en nye haar tøm med jern miller udi for 1 mrk., en haartøm med jern miller udi for 10 
skl., endnu en gl. haartøm med jern miller udi for 6 skl.,  
I Steerhuuset. 
It ølkar paa toe tønder for 2 mrk., endnu it ølkar paa en tønde for 1 mrk. 12 skl., en stand tønde for 1 
mrk., en bøgge tønde for 6 skl., en gl. saae for 4 skl.,  
I Drengehuuset. 
It ølkar paa 3 tønder stoer for 3 mrk., en eege tønde for 12 skl., en anden eege tønde for 4 skl., en 
bøgge tønde for 4 skl., en eege half tønde med toe bonner udi for 1 mrk. 4 skl., en bøgge fiering for 
4 skl., en eege fiering for 4 skl., en eege tragter for 4 skl., en hiem qvern med huus og jern segl for 1 
Sld. 3 mrk., en lin wef for 4 Sld.,  
I Meelhuuset  
It deigne trug for 1 mrk. 8 skl., endnu it dito for 1 mrk. 4 skl., en fyrre saltere tønde for 8 skl., en 
eege halftønde for 4 skl., endnu en dito for 4 skl., nog en dito for 6 skl., it sold for 1 mrk., en sigt for 
8 skl.,  
I Lille stuen. Én ege straabonds tønde for 4 skl.,  
I Krobhuuset  It wraaeskab med en gl. laas og 2 rum udi og en skuffe for 3 mrk. 8 skl.,  
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I Øll Cammerit. En øltønde for 1 mrk. 4 skl., it gl. madskab for 1 mrk. 4 skl., en ølfiering for 8 skl.,  
I steerhuuset. 2 fyrre spaanner for 8 skl., en fyrre kitte for 3 skl.,  
I Melke Cammeredt. 
4 fyrre spanner á 4 skl er 1 mrk., en eege bunne bøtte for 4 skl., en aske punnebøtte for 4 skl., 2 
eege sybøtter á 3 skl er 6 skl.,  Nog i stuen en bagstoel med røke for 1 mrk., en bag stoel foruden 
røke for 12 skl., it aske bord med dreyede stolper og lugt foed er sat for 6 mrk., it askebord med 
aaben foed for 1 mrk. 8 skl.,  
I huggehuuset. 
En stolpe naur for 1 mrk., en lette naur for 14 skl., en dømlinge naur for 12 skl., en lund stike naur 6 
skl., en haand øpse for 1 mrk. 4 skl., en half stoke øpse for 1 mrk. 4 skl., en liden staur øpse for 12 
skl., en krak øpse for 4 skl., en tengsel for 14 skl., it breedt hug jern for 6 skl., it lidet hug jern for 4 
skl., it mindre dito for 2 skl., en jern fille for 1 mrk., en jern haand stang med en klavfoed for 1 mrk. 
8 skl., en liung rifve for 12 skl., 2 andre liung rifve for 1 mrk., en spade for 10 skl., it gl. tørf jern for 
8 skl., en gryde kraag for 1 mrk. 8 skl., it lidet bufve sauf for 12 skl., en gl. rydske for 2 skl.,  
Sæden angaaende. Da er i indeværrende aar, saaed her ved gaarden 4 tønder Roug der af strøe 
kornet til Sterfboes middel anføris, og er hver tønde Roug sat for 8 mrk., er 8 Sld. 
Item er saaed 7 2/3 tønde Biug, som iligemaade for strøe kornet anføris tønden er sat for 5 mrk., er 9 
Sld. 2 mrk. 8 skl., Nog er saaed 16 tønder Haufre, og som strøe korn anført og er sat for 2 mrk er 8 
Sld., ellis fanttis i Sterfboet 3 tønder nemlig straabonds tønder med Rug meel udi, 1. tønde tør Rug 
1½ tønde Biug meel, og en half tønde Biug gryn, hvilked ike kunde taxeret, efter som faderen Olluf 
Juhl endnu hafver 7 børn hiemme hos sig, og der for til fællid føde, og fremtarf forskrefne at 
forblifver som for billigt paa Sterfboet blef er agted,  
Denne  Sal: Qvindis Ifare klæder er af faderen, og dend eldste søster rettelig skifted og delt imellem 
de 2de forskrefne søstre, som de hafver at paaklæde sig efter haanden at forslide, og dend forde 
afdøde daatters klæder hafver faderen og til samme deeling laded hengaae, og er allermiste ofver 
blefven, en sort klædis kaabbe, hvilken faderen paastoed self at beholde, imod hand ingen sørge 
klædning efter sin salig hustru sig har laded bekosted, var og som faderen var berettiged forskrefne 
sin afdøde daatters egne Ifareklæder, og hendis anpart efter sin S: Moder af Ifareklæderne, hvilken 
paastand nu her paa skifted blef uanked. Saa at faderen berørte sorte klædis kaabbe beholder, og 
imod den deeling som saaleedis af de vedkommende er samtyked. Blef nu her paa Sterfboet aftalt, 
at naar faderen Olluf Juhl ved døden afgaar, skal sønnerne beholde hans Ifareklæder, og mundering, 
som faderen nu af Ifareklæder og mundering haver, og hvad kand sig efter lade og som bemælte 
sorte klædis kaabbe nu blef fremvist, og ike kunde eraktis høyere i videre end de Ifareklæder, 
faderen efter sin afdøde daatter var berettiged. Saa og hendis egen andeel efter sin S: Moder af 
hendis Ifareklæder. Saa blef nu her paa skifted samme forbillig eragted der ved som mælt er at 
forblifve? 
Summa Andrager forschrefne anførte dette Sterfboes løsøre middell til 
 penge 404 Sld. 3 mrk. 9 skl.,   
Og som dagen nu er forløben saa sluttis denne forretning derved at dend i morgen igien kan 
foretagis, hvilked at saa er tilganged, og Passeret, registered, og wurdered, som foran findes indført, 
des til vidnisbiurd  under vore hender, og Signeter skiftestæden Ut Supra  
Gregers Christensen.  Henrik Brugman. Olle Huhl.  Mons Ibsen.    
Peder  Andersen.  Mads Hansen.  Mikel Olufsen. 
 
Nest Paafølgende Dend 14 Juny. Er atter med denne forretning udi de vedkommendis 
nerværrelse end videre foretagen, og forretted som her efter følger, nemlig. 
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Efter en tolf Samfrenders forretning, og kiendelse sidst datered dend 9  January 1666 med forde 
lowis meening, og indhold, med forman Jep Laursen, og hans medfølgere i Aakier sogn, opretted 
paa den 35 gaard i bemelte Aakier sogn, befindis Ollud Jensen Juhl efter sin Moders dødelig afgang 
at være sæded og adgang i forde 35 gaard berettiget tilkiendt, og er gaarden i berørte forretning 
taxered for penge 169 Sld. 1 mrk., Hvilken forretning nu blef læst, og paaskrefven, og tilkommer 
Olluf Jensen Juhl i forberørte 35 gaard i Aakier sogn. til arf efter sin Salig Fader Jens Jull, 18 Sld. 
3 mrk. 4 skl., Videre befindis af it skiftebref, opretted efter Olluf Juhl Stiffader Peder Ollufsen som 
boer, og døde paa forde 35 gaard i Aakier sogn, datered den 24 Marty 1685. at Olluf Jensen Juhl 
formælt Capital 18 Sld. 3 mrk. 4 skl., til ligemed til dend tiid forfalden rente 10 Sld. 2 mrk. 6 skl., 
hafver fordred, og for Capitalen ved indførsel i forde gaard forblefven, og paa gaardens forbedring 
for resterende renten 10 Sld. 2 mrk. 6 skl., udi gaardens Huses forbedring giort indførsel, efter 
derom skiftebrefveds videre formelding som i den post blef læst og paaskrefven. End videre møtte 
Thobias Jucumsen og som nu boer paa forde 35 gaard i Aakier sogn, og med sig hafde som hand nu 
her i dag paa skifted fremlagte en til ham af Sr: Morten Kofod i Svaniche udgifne Transport, og 
overdragelse bref som mælder at Thobias Jucumsen til ham hafver betalt dend deel og anpart ham 
er tilfalden som forhen S: Barbra Herman Bohne Morttensens i Rønne var berettiged udi omrørte 
35 gaard, efter der om til hende af S: Peder Olsen udgifne pantebref datered den 11 Marty 1676. 
videre udvisning, som berørte Transport fra Morten Koefoed til ham udgifven datered den  3 July 
1699. og hos følgende Qviterings formelding datered  den 2 september 1697. som Thobias 
Jucumsen af Mortten Koefoed er meddeelt, og forhen lefvered, og ofverdragen nu i dag fremvist 
læst, og paaskrefven indeholden udviser, og formelder, hvor efter Thobias Jocumsen paa forde 
gaard som er den  35 gaard i Aakier sogn, efter formelte skiftebrefs indhold har indløst, og til 
Mortten Koefoed betalt i alt penge 156 Sld. 3 mrk. 12 skl., Hvilken saaleedis dette Sterfboes 
vedkommende til efterretning her nu er indført, at efter di Olluf Jensen Juhl i forskrefne 35 gaard er 
saded tilkient og berettiged som forhen her udi mældis, Olluf Jensen Juhl eller hans arfvinger i sin 
tiid, kand vide hvad Thobias Jocumsen til afløsning  har at fordre, Og  saa til dette Sterfboes middel 
af eftermælte 35 gaards i Aakier sogns verdie efter forskrefne beskaffenhed er at anføre boet til 
bæste penge 29 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
Saa blef Faderen, og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere til dette 
Sterfboes middel at angifve, hvor til de svarede at de ike viste meere at angifve end angifved er og 
forskrefved staar undtagen dend forskrefne 24 de fri Wornede Gaard, som her efter i Slutningen 
videre ommældis,  
Hvor  for saa Sterfboeds fuldkomne løsøre middel blef sammen regned som 
tilsammen andrager til penge 434 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og 
Prætensioner, og er der til giort udlæg som her efter følger nemlig. 
Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller lod fordre efter afreigning penge 54 Sld. 3 mrk. 12 skl., der 
for udlagt en røe soeded ugilled Hest for 12 Sld., en brun stierned ugilled Foele for 8 Sld., en blaae 
herred hielmed stud 5 Sld. 2 mrk., en røe grimmed stud 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmed stud 5 Sld., 
en brøger kedel af kaabber paa en tønde stoer for 12 Sld., en brun blised Hoppe for 7 Sld., til overs 
4 skl., :/: 
Olluf Juhl vedstoed at være skyldig til Mads Bohne Hermansen i Nexøe penge 14 Sld. 8 skl., der for 
udlagt, en brendevins pande med hat og pibber er taxered for 22 Sld., der af at have disse 14 Sld. 8 
skl., er saa deraf til ofvers 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., :/: 
Sognepræsten Hr: Thue Laursen fordrer som vedgikes penge 10 Sld., udlagt af forde brendevins 
pande at hafve 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., it bleged Qvigenød for 9 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Jep Smed i Aakier sogn fordred for beslag til denne Salig Qvindes ligkiste penge 4 Sld., udlagt 2 
flamske hiønder med hvidt Allumit skin under á 2 Sld er 4 Sld., :/: 
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Jens Mikelsen Snedker boende i Aakirkebye lod fordre som rester paa ligkisternis arbiedsløn penge 
6 mrk., udlagt it sort blaked Qvigenød for 6 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindes udfart, eller begrafvelsis bekaastning  saa og til dend afdøde forde daatters 
begrafvelsis bekaastning blef efter forteignelse fremlagt, at være 60 Sld., hvor af Faderen nu efter 
lod de 20 Sld., for daatterens begrafvelse, og alene var  foret med anpart imod sin Sal: Hustruis 
begrafvelsis udlæg for penge 40 Sld., udlagt en brun stierned og snopped Hest gilling for 10 Sld., en 
hvid pletted Koe med biellen paa 5 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld., en brun stierned og snopped 
gilling for 7 Sld., en sort belted Koe 5 Sld., en sort Koe 5 Sld., en blaked Tyr for 3 Sld., :/: 
Og som her af denne 24 Fri Wornet holen rytter til Rostienste her paa Borringholm. Saa er der for af 
fælles Sterfboes middel efter faderen Olluf Juhls paastand bevilget og nu udlagt til faderen en 
lysbrun Hest gilling som er taxered for 12 Sld., og afgaar saaleedis i boed middel forde lysbrun Hest 
gilling, som er sat 12 Sld., hvor om her efter videre forclares, hvad anden mundering er sadel 
pistoler, og gewehr som der til tilhørre der for ike wurdered, med faderen Olluf Juhl det saaleedis 
foruden skifte har beholdt, og er bevilged til Landwerns tieneste, og opwartning. 
Skifteforwalteren for sin umage til Salarium 6 Sld., udlagt en blaa belted Koe for 5 Sld., en hvid røe 
belted Tyrkalf for 4 mrk., blef om sider Acderet for 5 Sld., penge.:/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 9 Sld., udlagt en bleged Koe for 5 Sld., en 
blaked Koe for 5 Sld., til ofvers 4 mrk., blef Accorderet paa straabonds tønde Meel og 5 Sld. 2 mrk., 
penge :/: 
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt forde 4 mrk., en sort belted galt for 2 mrk., :/: 
Wurderinga mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., udlagt it spoelskaded 
sengklæde for 2 mrk., en røe belted galt for 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner foruden bemælte udlagte Hest til 
Rytteren for gaarden penge 142 Sld. 4 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling Hesten indberiegned penge 292 Sld. 13 
skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfvepart som er penge 146 Sld. 6½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis først imellem 5 sønner og 4 døttre, er der af en broderlaad 20 Sld. 3 
mrk. 7 5/7 skl., og en søsterlaad er 10 Sld. 1 mrk. 11 6/7 skl.,  
Men som den eldste daatter Margrette Ollufsdaatter som er i Ekteskab med Mads Hansen haver 
bekommed en deel hiemgift, da hun kom i Ekteskab med hammen, saa blef efter aftale, Saaleedis en 
her paa boet imellem parterne aftaler slutted og foreened saa at Mads Hansen paa sin hustru weigne 
sagde at hand var tilfreds med, og nøyedes med hvis hand forhen her af Sterfboet hafver med sin 
hustru til hiemgift bekommed, og der imod afstoed sin hustruis arfvepart af løsøre godsed, og skal 
fange arf paa sin hustruis weigne af forskrefne Jorde penge i dend 35 gaard i Aakier sogn, saavel 
som og af forberørte 24 fri wornede i Aakier sogn. Iligemaader afstoed faderen sin arfve rettighed 
som ham tilkommer efter forskrefne sin afdøde daatter udi løsøre godsed, hvis aarsage dend øfrige 
halfvepart nu deelis de andre børn imellem som er 5 sønner og 2 døttre, og saa som faderen Olluf 
Juhl nu angaf at hafve oppebaared hos Welb: Hr: Landsdommer Ancher Muller til adtskillige Gield 
med at betale 20 Sld., hvor af dend nu er i behold 13 Sld., som forhen her udi i Landsdommers 
anførte fordringer bereigned, saa tilkommer yder meere forde siedst føde børn der af den halfvepart 
som er 6 Sld. 2 mrk., blifver saa af løsøre, og disse anførte 6 Sld. 2 mrk., en broderlaad penge 22 
Sld. 3 mrk. 14 2/3 skl., og en søster laad er 11 Sld. 1 mrk. 15 1/3 skl., som er foruden den halfvepart 
af forde Jordepenge udi dend 35 gaard i Aakier sogn, angaaende de 29 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
Jordepenge som er bestaaende i forde 35 gaard i Aakier sogn, da efter aftale nu her paa Sterfboet 
parterne imellem skal de rettelig deelis imellem faderen, og samptlig igien lefvende denne Salige 
Qvindes børn 5 sønner og 3 døttre, saa og dend afdøde daatters anpart som faderen tilkommer, hvor 
med faderen Olluf Juhl saa var tilfreds og fornøyet, hvor af den halfvepart forhen faderen Olluf Juhl 
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i den første laad er berigned, den anden halfvepart deelis efter forskrefne maade, imellem forskrefne 
5 sønner og 4 døttre tilkommer en broder deraf penge 2 Sld. 6 ¾ skl., og er en søsterlaad 4 mrk. 3 ¾ 
skl.,  
For faderens anpart som forhen er mælt som udi alt er af løsøre og forde Jordepenge 146 Sld. 6½ 
skl., udlagt af den 35 Jord Eiendoms gaard i Aakier sogn efter som forhen er indført helften at have 
som er penge 14 Sld. 2 mrk. 13 skl., 22 støker gl. Faar á 3 mrk er 16 Sld. 2 mrk., 22 spæde lam á 1 
mrk er 5 Sld. 2 mrk., 4 gl. Gies, og en Gaase á 1 mrk er 5 mrk., 30 Gieslinfe á 2 skl er 2 mrk. 8 skl., 
en mørk brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en sort Ornegris 1 mrk. 4 skl., it sort Soe svin 1 mrk. 8 skl., 
en fiering stoer kaabber kedel er vegtig til 3 Sld. 1 mrk., en kaabber kedel paa 1½ span stoer er 
vegtig til penge 3 Sld. 3 mrk., en gl. mæssing kedel for 3 mrk. 8 skl., en liden mæssing kedel 1 mrk. 
4 skl., en liden metal gryde for 3 mrk. 8 skl., en blaked Hoppe for 5 Sld., it røt studnød 7 mrk., it 
blaked studnød for 2 Sld., it blaked hielmed studnød for 9 mrk., endnu it blak hielmed studnød for 2 
Sld. 1 mrk., it bleged Qvigenød for 3 Sld., it hvidt Qvigenød for 3 Sld., en hvid Qvigekalf for 3 
mrk., 2 gl. Thin fade og 3 gl. Thin tallerken mangut vegtig til penge 7 mrk., en nye wefved 
benkedynne 5 allen lang med guhl ranned under foer er sat for 2 Sld., i drenge huused i wæster 
seng, en ullen ofverdynne for 2 Sld., en ullen hofved pude uden lin vor for 1 Sld., en linnen dito for 
4 mrk., endnu en linnen pude uden lin vaar for 1 mrk. 4 skl., en linnen underdynne 2 Sld., i drenge 
hused i holsengen er en ofverdynne for 6 mrk., som er ullen, en linnen underdynne 5 mrk., en ullen 
hofved dynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., endnu it blaargarns lagen 1 mrk. 4 skl., 
i hoden, en ullen overdynne for 9 mrk., en linnen underdynne 8 mrk., en linnen hofdynne 2 mrk., it 
blaargarns lagen 1 mrk. 4 skl., it dito 1 mrk. 8 skl., en koppe borddug 5 mrk., en brue lærreds 
borddug  med stoer traare udi for 3 mrk., it bruegarns lagen med 2 breder udi 8 mrk., en karm wogn 
4 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn med jern nagle, og hammel stok foruden stier for 2 Sld. 3 mrk., en 
gl. wogn med hammel foruden seeler for 2 mrk. 8 skl., i stuen en nye wefved benkedynne paa gul 
bon 3 allen lang for 3 mrk., en wefved gl. benkedynne 6 allen lang med brunt Allumit skin under 
winduen for 6 mrk., it par bruegarns pude vaar med strik for 8 mrk., it par høestier for 8 skl., 2 
plouge med jern og forde behør for 3 Sld., it par aar med bill paa 6 skl., og 8 skl., er 14 skl., en eege 
harre 1½ mrk., nok en harre for 10 skl., endnu en harre 8 skl., it par lær seeler og halseeler haar 
tømstreng og lær hovedlaug, med stenger udi for 5 mrk. 8 skl., 2 haarseeler med cabel hammel reeb, 
og 2 halseeler med ringe 1 mrk., 2 gl. cabel seeler med hammel reeb for 8 skl., en nye haar tøm med 
jern miller udi for 1 mrk., i Steerhuused, it øllkar paa 2 tønder for 2 mrk., it øllkar paa en tønde for 1 
mrk. 12 skl., en stand tønde 1 mrk., en bøgge half tønde 6 skl., en gl. saae 4 skl., i drengehuused it 
ølkar paa 3 tønder stoer 3 mrk., en haar tøm med jern miller 10 skl., en haand Qvern med hus og 
jern seil 7 mrk., en lin wef med behør 4 Sld., en eege tønde 12 skl., en dito 4 skl., en bøge tønde 4 
skl., en ege half tønde med 2 bonne 1 mrk. 4 skl., en bøgge fiering 4 skl., en ege fiering 4 skl., en 
ege tragter 4 skl., i meelhused it deigne trug 2 mrk. 8 skl., it dito 1 mrk. 4 skl., en fyre saltere tønde 
8 skl., en ege half tønde 4 skl., en dito 6 skl., it sold 1 mrk., en segt 8 skl., en bagstoel med røeke 1 
mrk., en bagstoel uden røeke 12 skl., it askebrod med dreied stolper og lugt foed 6 mrk., it askebord 
med aaben foed 1 mrk. 8 skl., i huggehuused, en stolpenaur 1 mrk., en lette naur 14 skl., en 
dømlinge naur 12 skl., en lunstøke naur 6 skl., en haand øpse 1 mrk. 8 skl., en half stokøpse 1 mrk. 
4 skl., en liden stanøpse 12 skl., en krak øpse 4 skl., en trengsel 14 skl., it bret hug jern 6 skl., it 
lided hug jern 4 skl., it mindre hug jern 2 skl., en jernhille 1 mrk., 4 tønder Rug som er saaed her 
ved gaarden er sat for tønden 2 Sld., er 8 Sld., 7 2/3 tønde Biug á 5 mrk er 9 Sld. 2 mrk. 8 skl., her 
af tol overs penge 7 mrk., Her foruden tilkommer Faderen som før er mælt helften af de 13 Sld., 
reede penge, og den anden halfvepart hans børn er imellem deelt som før er mælt, og som dagen nu 
er forløben, saa sluttes forde forretning der ved, at den i morgen med videre kand foretages dette saa 
at være tilganged, og Passeret Testerer. Gregers Christensen.     Henrik Brugman. 
Olle Jull. Mads M:H: Hansen.  Mons Ibsen. Peder P:A:S: Andersen. 
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Mikel M:O:S: Olsen.  
 
Nestfølgende 15 juny 1702. e ratter med denne forretning udi de vedkommendis 
Nerværelse Passeret følgende. 
Dend eldste søn Mikel Olsen tilkommer i arf efter sin S: Moder af løsøre 22 Sld. 3 mrk. 14 skl., 
der for er udlagt i herberghuused i himmelsengen, en blaae ranned linnen ofverdynne 11 mrk., I 
søndre seng i Herberghuused, en linnen underdynne for 4 Sld., i herberghuused, en flamsk 
benkedynne med blaat under foer 3 allen lang for 3 Sld., en liden stie wogn med hammel og 
halseeler, og jern nagle for 10 mrk., en stoke sleede med jern vidier, og dret 2 mrk. 8 skl., it føre 
bord med oben foed skimle, og hofte i herberghuused for 5 mrk., af forhen om mældende reede 
penge som Faderen hos Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller har oppebaared, og udi Hr: 
Landsdommers fordring er bereigned udlæggis som faderen tilsvarer, og Salarium for skifte 
betienterne udi en deel der med er afløst 6 Sld. 2 mrk., it wraaeskab i krobhuused med 2 rum udi og 
skoffe for 3 mrk. 8 skl., en gl. rydsker for 2 mrk., en jern handstang med en koow foed 1 mrk. 8 
skl., it blaargarns lagen 2 mrk., en aske punne bøtte 4 skl., hos Faderens laad 4 skl., her foruden er 
bevilged en flad skafted Sølfskee teigned med MPS: HCD. Vejer 3 laad. :/: 
Dend anden søn er Jens Olsen som tilkommer af løsøre efter bemælte sin Sal: Moder 22 Sld. 3 
mrk. 14 skl., hvor for er udlagt en sort Hoppe i 3 aar gl. for 15 mrk., it sort hielmed Qvigenød 7 
mrk., i himmel sengen i herberghuused en bolster underdynne med lided fyld udi for 4 Sld., it gl. 
wefved sengklæde for 5 mrk., en linnen pude med grønt tøy forenden uden lin vor for 4 mrk., en 
dito 2 mrk. 8 skl., it gl. bøt blaae ranned hofdynne 2 mrk., it bruegarns lagen med 2 breder der udi 
for 7 mrk., it dito for 5 mrk., en nye wefved agedynne med spoelskaded gulagtig under foer for 4 
mrk., i lille stuen i holsengen en ullen sort ranned ofverdynne 7 mrk., en wogn som er adskildt i 
øster lade for 3 Sld., en sleede med jern vidier og dret for 2 mrk., en øltønde 1 mrk. 4 skl., it gl. 
madskab 1 mrk. 4 skl., en ølfiering 8 skl., hos Faderens laad at have 6 skl., her for uden er han af 
Faderen bevilged, en Sølfskee med it fladt skaft teigned med MPS: H:C:D: veier 3 laad:/: 
Dend 3  søn er Knud Olsen som tilkommer af løsøre efter bemælte sin Sal: Moder 22 Sld. 3 mrk. 
14 skl., hvor for er udlagt en sort Hoppe i 3 aar gl. for 14 mrk., it sort herred Qvigenød 6 mrk., en 
hvid Tyrkalf 3 mrk., en røe belted Ornegris 1 mrk. 4 skl., en gl. hvid Soe 1 mrk. 8 skl., i søndre seng 
i herberghuused en blaae ranned ullen og linnen overdynne for 4 Sld., en blaae ranned paa ene side 
og hvid paa anden side pude uden lin waar 3 mrk., en hvid linnen hofpude med sort tøy for enden 
for 2 mrk., en linnen hofdynne som er lang 3 mrk., it gl. malled sengested norden til sat for 1 mrk., 
dend østre sengested for 1 mrk., en nye wefved benkedynne i Herberghuused 2½ allen lang for 5 
mrk., it flamsk hiønde med røt under foer 2 mrk., it gl. bruegarns lagen 4 mrk., 6 tønder strøe Haure 
á 2 mrk er 3 Sld., en gryde kraag for 1 mrk. 8 skl., it lided bufve sauf 12 skl., it gl. tørf jern 8 skl., 4 
spanner á 4 skl er 1 mrk., en egepunne bøtter 4 skl., en nye wefved agedynne med spoelskaded 
under foer for 4 mrk., i lille stuen i holsengen en ullen hofdynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 
mrk. 8 skl., it blaargarns lagen er sat for 12 skl., it brue garns pude waar, med strik 1 mrk. 12 skl., 2 
lyngrifver for 1 mrk., hos Faderens laads udlæg af Biuged at have 2 mrk., en spade for 10 skl., her 
for uden er denne myndling af Faderen bevilged en Sølfskee weier 3 laad med it fladt skaft, og 
teigned med M:P:S: H:C:D: :/: 
Dend 4 søn er Christen Olsen som tilkommer af løsøre efter bemælte sin Sal: Moder 22 Sld. 3 
mrk. 14 skl., hvor for er udlagt en sort Hoppe i anded aar gl. for 3 Sld., en blak braaged Tyrkalf for 
5 mrk., en røe braaged Tyrekalf for 4 mrk., 5 smaae grise á 4 skl er 1 mrk. 4 skl., 5 tønder strøe 
haure á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., udi nørre seng i Herberghused, en linnen hofveddynne for 5 mrk. 8 
skl., en linnen underdynne 14 mrk., imod den forskrefne rytter Hest som faderen er bevilged lofved 
faderen til denne laad at betale 6 Sld., en blaae rude wefved agedynne med gul under foer 3 mrk., I 
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drengehuused, en senge fiel naar til vegene 1 mrk., en gl. wefved benkedynne 3 allen lang i stuen 
for 12 skl., it spoelskaded sengklæde 1 mrk., it brue lerred pude waar med strik 20 skl., it blaargarns 
lagen 1 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen 1 mrk. 12 skl., it gl. lided benkedynne waar 2 allen lang 8 
skl., it syed hiønde 12 skl., 2 ege sybøtter 6 skl., ved Lands dommers udlæg 4 skl., ved sogne 
præstens udlæg 8 skl., hos faderens laad af Biuged 3 mrk. 8 skl., her for uden er ham bevilged en 
Sølfskee weier 3 laad teigned med MPS: H:C:D: :/: 
Dend yngste søn Hans Olsen tilkommer i arf efter sin Moder udi løsøre penge 22 Sld. 3 mrk. 14 
skl., udlagt en brun gilled Foele i anded aar gl. for 3 Sld., en blak braaged Tyrklaf 6 mrk., en hvid 
Soegris 1 mrk. en sort soe 1 mrk. 8 skl., 5 tønder af strøe korned á 2 mrk er 10 mrk., I øster seng i 
herberghused, en ullen hofdynne 3 mrk. 8 skl., en bred strifved bolster underdynne 4 Sld. 2 mrk., 
imod forskrefne Tytter Hest som er taxered for 12 Sld., og bevilged faderen, lofved faderen at 
betale til dette barns laad 6 Sld., it himmel sengested med hammel i herberghused for 5 mrk., dend 
øster sengested som er en fiel 8 skl., en syed agedynne med blaat under foer for 3 mrk. 8 skl., it 
blaat rude wefved hiønde med gul under foer for 1 mrk. 8 skl., it syed hiønde med gul under foer 
vor for 1 mrk. 12 skl., en lyng rifve for 12 skl., 2 fyrre spanne i steerhused 8 skl., en fyre kitte for 3 
skl., it flamsk hiønde med gl. skin under 12 skl., it spolskaded hiønde med mossed under foer 12 
skl., i lille stuen en ege straaebonds tønde 4 skl., hos faderens laad af biuged 7 skl., her foruden er 
ham bevilged af faderen en Sølfskee weiger 3 laad teignedmed MPS: H:C:D: :/: 
Dend eldste daatter Sidzele Ollufsdaatter for sin anpart løsøre arf som er 11 Sld. 1 mrk. 15 skl., 
er udlagt i nørre seng i herberghused, en hiemgiort olmerdugs blaae ranned ofverdynne for 5 Sld., i 
lille stuen i holsengen en linnen underdynne 2 Sld., en blaae ranned hiemegiort Olmerdugs pude i 
nørre seng i herberghused, uden lin waar 4 mrk., it brue garns lagen 2 Sld., it nye wefved 
benkedynne waar som faderen lofved at forferdige der for sat for 6 mrk., til overs 1 skl., her foruden 
blef hende bevilged it par brue lærrets pude vor med strik saa og en sølfskee med en rund Knap paa 
enden og spis udad, teigned med 2 stempel og H L weiger 3 laad :/: 
Dend yngste daatter Elsebeth Olsdaatter tilkommer løsøre arf efter sin Sal: Moder 11 Sld. 1 
mrk. 15 skl., der for er udlagt i herberghused en nye wefved benkedynne med spoelskaded under 
waar  og indwaar udi 3 allen lang for 6 mrk., en blaae ranned hiemmegiort olmerdugs pude i nørre 
seng i herberghused uden lin waar for 4 mrk., i øster seng i herberghused, en blaae ranned 
hiemmegiort olmerdugs ofverdynne for 5 Sld. 1 mrk., 2 blaae ranned olmerduga puder uden lin 
waar a 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., it brue garns lagen 6 mrk. 4 skl., it gulagtig i stiener wefved hiønde 
med spoelskaded gulagtig under foer for 1 mrk. 8 skl., hos faderens udlæg 3 skl., her foruden 
tilkommer denne forskrefne yngste daatter Elisabeth Olsdaatter som hende er bevilged, it par 
pude waar med strik som er af brue lærred, saa vel som og bevilged en Sølfskee med fladt skaft 
teigned med MPS_HCD. 
Imod forskrefne Sølfskeer som børnen saaleeis er bevilged, beholte faderen for sig self 4er 
Sølfskeer hver af lige saadan werdie, som en hver af de skeerne, og i lige vegt som børnen er 
bevilged, saa og hafver faderen der foruden 2de Sølf staabe, hver af vegt 8 laad, af hvilke 2 
Sølfstaabbe faderen bevilged, dend ungste søn Hans Ollufsen en Sølfstaab til skolleløn, og der 
imod haver faderen afstaaed den forsterløn som ham ellers for hammen kunde være berettiged at 
Prætendere efter di hand sønnen er saa ringe af alder. Belangende dette forde 24 Fri Wornede, da 
som derom ingen taxt tilfore derpaa er sat som nu forefanttis. Saa Remitteris den paast at forblifve 
ved udreigning, og deeling efter foregaaende taxering imellem faderen Olluf Jensen Jull, og hans 
med sin forde Salig Hustruis auflede børn, som er berettiged, efter derom lowen, og forordningens 
videre indhold, og formælding, og som efter anfordring af skifteforwalteren til de vedkommende, 
ike var meere at angive, som dette skifte kunde vedkomme, saa sluttis der ved denne forretning 
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hvilked at som forskrefved staar er tilganged og Passeret, des til vidnisbiurd under samptlig vore 
hender, og signeter skiftesteden Anne Die Et Loco Ut Supra. Gregers Christensen. 
Henrik Brugman. Olle Juhl. Mads M:H: Hansen. Mons Ibsen. 
 
Nest paafølgende den 14 Juny er atter med denne forretning udi de Vedkommendes 
Nerværelse end videre fore tagen og forretted her efter følger; 
Efter én tolf Samfrenders forretning og kiendelse sidst datered den 9 january 1666 med forde doms 
meening og indhold, med formand Jepp Lauritsen og hans medfølger i aakier sogn. optetted paa 
dend 35 gaard i bemelte Aakier sogn, befindis Oluf Jensen Juhl, efter son moders dødelig afgang at 
være sædet og adgangen i forde 35 gaard berettiged tilkient, og er gaarden i berørte forretning 
taxeret for penge 169 Sld. 1 mrk., Hvilken forretning nu blef læst og paaskrefven, og tilkommer 
Oluf Jensen Juhl i forberørte 35 gaard i Aakier sogn till rest efter sin Sahl: Fader Jens Juhl 18 Sld., 
3 mrk. 4 skl.,  Widere  befindis af it skiftebref opretted efter Oluf Juhl S: Stiffader Peder Olufsen 
som boede og døde paa forde 35 gaard i Aakier sogn datered den 24 Marty 1685, at Ohle Jensen 
Juhl formelte Capitall 18 Sld. 3 mrk. 4 skl., tillige til dend tid forfalden rentte 10 Sld. 2 mrk. 6 skl., 
Haver fordred og for Capitalen ved indførsell i forde gaard forblifven, og paa gaardens forbædring 
for resterende rentte 10 Sld. 2 mrk. 6 skl., udi gaardens huses forbædring giort indførsel efter derom 
skiftebrefvets videre formelding, som i dend post blef læst og paaskrefven. End videre møtte Tobias 
Jokumsen som nu boer paa forde 35 gaard i Aakier sogn, og med sig haft de som hand nu her i dag 
paa skifted fremlagde en til ham at S: Morten Kofoed i Svaniche udgifne er transport og 
overdragelse bref som melder at Tobias Jokumsen til ham haver betalt dend deell og andpart ham er 
tilfalden, som forhen S: Barbara Hermas Mortensens i Rønne var berettiged udi omrørte 35 gaard 
efter der om til hende at S: Peder Olsen udgifvnes pantebref datered den  11 Marty 1676. Videre 
udvisning som berørte transport fra Mortten Kofoed till ham udgiven datered dend 3 july 1699. og 
hos følgende qviterings formelding datered den 2 September 1697. som Tobias Jokumsen af 
Mortten Kofoed er meddelt, og forhen lest med og overdragen nu i dag fremvist læst og paaskrefven 
indeholder udviser og formelder, hvor efter Tobias Jokumsen paa forde gaard som her dend 35 
gaard i Aakier sogn efter formelte skiftebrefs indhold har indløst og til Mortten Kofoed betalt i alt 
penge 156 Sld. 3 mrk. 12 skl., Hvilket saaledes dette Sterfboeds vedkommende til efter retning her 
nu er indført at efterde Oluf Jensen Juhl i forskrefne 35 gaard er stædet tilkient og berettiged, som 
forhen her udi meldes, Oluf Jensen Juhl eller hans arfvinger i sin tid kand vide hvad Tobias 
Jokumsen til afløsning har at fordre, og saa til dette Sterfboes middell at otte bemelte 35 gaards i 
Aakier sogns werdie efter har skrefne beskaffenhed er at andføre boet til beste penge 29 Sld. 1 mrk. 
10 skl.,  
Saa blef faderen og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurtt om de viste meere til dette 
Sterfboes middell at andgive, hvor til de svarede, at de ike viste meere at andgifve end andgifvet er, 
og forskrefvet staar, undtagen dend forskrefne 24 Fri Waarnede gaard, som herefter i slutningen 
videre ommeldes, hvor for saa Sterffoets fuldkommen løsøre middell blef sammen 
regned, som tilsammen anddrager penge 434 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Hvor nest blef angifven efterskrefne dette Sterfboes bort skyldige gield og 
Prætensioner og er der til giort udlæg som her efter følger nemlig. 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller lod fordre efter afreigning penge 54 Sld. 3 mrk. 12 skl., 
udlagt én rød sodet ugillet Hest for 12 Sld., én brun stirred ugillet foele 8 Sld., én jerned hielmed 
stud for 5 Sld. 2 mrk., én rød grimed stud 5 Sld. 2 mrk., én sort hielmed stud for 5 Sld., én brygger 
kedell af kobber paa én tønde for 12 Sld., én brun blisset Hoppe 7 Sld., til overs 4 skl., Oluf Juhl 
vedstoed at vere skyldig till Mads Bohne Hermandsen  i Nexøe penge 14 Sld. 8 skl., udlagt én 
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brendeviins pande med hatt og pibber er taxered for 22 Sld., deraf at have disse 14 Sld., er saa deraf 
til overs 7 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Sogne Præsten Hr: Thue Larsen fordrer som vedgikes penge 10 Sld., her for er udlagt at forde 
brendeviins pande at have de 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., it bleged Qvigenød er sat for 2 Sld. 1 mrk., til 
overs 8 skl.,  
Jepp Smid i Aakier sogn fordrer for beslag til denne Sahl: Qvindes ligkiste penge 4 Sld., udlagt 2 
flamske hiønder med hvid allumit skin under støket er sat for 2 Sld., er 4 Sld.,  
Jens Mikelsen Snedker boede i Aakierkebye lod fordre som rester paa ligkisternes arbeids penge 1 
Sld. 2 mrk., her forrer udlagt it sort blakket Qvigenød er Taxeret for 6 mrk., Imod denne Sahl: 
Qvindes udfart eller begrafvelse bekostning, saa og til dend afdøde forde daatters begrafvelses 
bekostning, blef efter fortegnelse fremlagt at vere 60 Sld., hvor af faderen nu efter lod de 20 Sld., 
for daatterens begrafvelse, og alene var for nøyed med andpart imod sin Sahl: Hustruis begrafvelse 
udlæg for penge 40 Sld., udlagt en brun stierned og snoppet Hest gilling for 10 Sld., én hvid spettet 
Koe med bellen paa 5 Sld., én sort hielmed Koe for 5 Sld., én brun stierned og snoppet gilling 7 
Sld., én sort beltet Koe 5 Sld., én sort Koe for 5 Sld., én blakket Tyr 3 Sld., Og som her at denne 24 
Fri Waardnet holdes én rytter till ros tieneste her paa Borringholm, saa er der for af fælleds 
Sterfboes middell efter faderens Oluf Juhls paastand bevilged og nu udlagt till faderen, én lysbrun 
Hest gilling som er taxered for 12 Sld., og afgaar saaledes i boeds middell forde lysbrun Hest gilling 
som er sat for 12 Sld., én hvorom her efter videre forklares. Hvad anden mundering med sadell 
pistoler og gewhr som der til hører, er der for ike wurderet, men faderen Oluf  Juhl det saaledes 
foruden skifte har beholt og bevilged til land verns tieneste og opvartning.  
Skifteforwalteren for sin umage till Solarium 6 Sld., blef omsider Accorderet for 5 Sld., penge.  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt bevilged 9 Sld., blef Accorderet paa en 
straabonds tønde meell og 5 Sld. 2 mrk., penge for skifteforwalterens solarium var udlagt en blaa 
belted Koe er sat for 5 Sld., en hvid rød belted Tyrkalf for 1 Sld., til skifteskrifveren udlagt en 
bleged Koe for 5 Sld., en blakket Koe for 5 Sld., till overs 4 mrk.,  
Stemplet papir til denne forretning for 1 Sld. 2 mrk., udlagt forde 4 mrk., en sort belted galt for 2 
mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver bevilged 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it spoell skadet 
sengeklæde for 2 mrk., en rød belted galt for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 142 Sld. 4 skl.,  
Foruden bemelte udlagte Hest till Rytteren for gaarden. 
Liqvideret bliver udi behold og till deeling med Hesten indberegned 
 penge 292 Sld. 13 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfve part som er  penge 146 Sld. 6½ skl.,  
Dend anden halfve part deelis først imellem 5 sønner Og 4 døttre. Er der af én broderlaad 20 Sld. 3 
mrk. 7 5/7 skl., og en søsterlaad er 10 Sld. 1 mrk. 11 6/7 skl.,  
Men som dend elste daatter Margreta Olufsdaatter som er i ekteskab med Mads Hansen 
haver bekommed er dell til hiembgift da hun kom i ekteskab med hammen, saa blef efter aftale 
saaledes nu hver paa Sterfboet imellem parterne aftales slutted og for eened saa at Mads Hansen paa 
sin hustrues wegne sagde at hand var tilfreds med og nøyedes med hvis hand forhen at Sterfboet 
haver med sin hustrue till hiemgift bekommed, og der imod afstoed sin hustruis arfvepart af løsøre 
goedset og skall penge arf paa sin hustruis wegne af forskrefne jorde penge i dend 35 gaard i Aakier 
sogn, saa vel som og af forberørte 24 Fri Waardnede i Aakier sogn.Iligemaade afstod faderen sin 
arfve rettighed  som tilkom efter forskrefne sin afdøde daatter udi løsøre goeds hvis aarsage dend 
øfrige halfvepart nu deeles de andre børn imellem som er 5 sønner og 2 døttre, og saa som faderen 
Oluf Juhl nu andgaf at have oppebaared hos Welb: Landsdommer Ancher Müller til at skillige Gield 
med at betahle 20 Sld., hvor af nu er i behold 13 Sld., som forskrefne her udi i Landsdommers 
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anførte fordring er bereigned, saa tilkommer der meere forde sidst føde børn deraf dend halfve part 
som er 6 Sld., bliver saa af løsøre og disse anførte 6 Sld. 2 mrk., én broderlaad penge 22 Sld. 3 mrk. 
14 2/3 skl., og en søsterlaad 11 Sld. 1 mrk. 15 1/3 skl., som er foruden dend halfvepart at fordre 
Jordepenge udi dend 35 gaard i Aakier sogn. Men angaaende de 29 Sld. 1 mrk. 10 skl., Jordepenge 
som er bestaaende i forde 35 gaard i Aakier sogn, da efter aftale nu her paa Sterfboet parterne 
imellem skall de rettelig deeles imellem faderen og samptlig igien lest vende denne Sahl: Qvindes 
børn 5 Sønner og 3 døttre saa og dend afdøde daatters andpart som faderen tilkommer, hvor med 
faderen Oluf Juhl var tilfreds og fornøyed, hvor af dend halfve part førhen faderen Oluf Juhl i dend 
første laad er bereigned, dend anden halfvepart deeles efter forskrefne maade imellem forskrefne 5 
sønner og 4 døttre, tilkommer én broder deraf penge 2 Sld. 6 6/14 skl., og er én søsterlaad 1 Sld. 3 
3/14 skl.,  
For faderens anpart som forhen er melt som udi alt er af løsøre og forde Jordepenge 146 Sld. 6½ 
skl., er udlagt, af dend 35 Jord eiendoms gaard i Aakier sogn efter som førhen er indført helften at 
have som er penge 14 Sld. 2 mrk. 13 skl., 22 støker gamle Faar á 3 mrk er 16 Sld. 2 mrk., 22 Spede 
Lamb á 1 mrk er 5 Sld. 2 mrk., 4 gl. Gies og én Gaasse á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., 20 Gieslinge á 2 
skl er 2 mrk. 8 skl., én mørk brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., én sort Orne Gris for 1 mrk. 4 skl., én 
sort Soe svin 1 mrk. 8 skl., én fiering stoer kobber kedell er vegtig til 3 Sld. 1 mrk., én kaabber 
kedell paa 1½ span stoer er vegtig til penge 3 Sld. 3 mrk., én gammell messing kedell for 3 mrk. 8 
skl., én liden messing kedell for 1 mrk. 4 skl., én liden mettall gryde 3 mrk. 8 skl., én blakket Hoppe 
5 Sld., it rød studnød for 1 Sld. 3 mrk., it blakket studnød for 2 Sld., it blak hielmed studnød for 2 
Sld. 1 mrk., it dito for 2 Sld. 1 mrk., it bleget Qvigenød 3 Sld., it hvid Qvigenød 3 Sld., én hvid 
Qvigekalf for 3 mrk., 2 gl. tinfade og 3 gl. tin tallerken manggut er vegtig till penge 1 Sld. 3 mrk., 
én nye wefved Benkedynne 5 alen lang med guhl ranned under foer er sat for 2 Sld., I drengehuset i 
wester seng, én ulden overdynne 2 Sld., én ullen hoved pude uden lin waar for 1 Sld., én linnen 
hoved pude uden lin waar for 1 Sld., endnu én linnen pude uden lin waar for 1 mrk. 4 skl., én linnen 
underdynne 2 Sld., I drengehuset i hollsengen er én ullen overdynne 6 mrk., én linnen underdynne 
for 5 mrk., én ullen hoved dynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., it dito 1 mrk. 4 skl., 
I stoden. Én ullen overdynne er sat for 9 mrk., én linnen under dynne for 8 mrk., én linnen hoved 
dynne 2 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 4 skl., endnu it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en kaappe 
bord dug for 1 Sld. 1 mrk., én brue lerreds bord dug med store traaer udi er sat for 3 mrk., it brue 
garns lagen med 2 breder udi 8 mrk., én karm wogn 4 Sld. 2 mrk., én arbieds wogn med jern nagle 
og hammell stok foruden stier 2 Sld. 3 mrk., én gl. wogn med hammell foruden seeler for 2 mrk. 8 
skl., I Stuen én nye wefved benkedynne paa guhl bond 3 alen lang for 3 mrk., én nye wefved gl. 
benkedynne6 allen lang med brun allumed skin under vinduen 6 mrk., it par brue garns pude waar 
med strik 8 mrk., it par høe stier for 8 skl., 2 ploge med jern og forde behør for 12 mrk., it aar med 
bihl for 8 skl., it aar med bihl for 6 skl., én ege harre for 1 mrk. 8 skl., nog én harre for 10 skl., 
endnu en dito for 8 skl., it par lær seehler hals seeler, haar tøm streng og lær hofved lov med stenger 
udi for 5 mrk. 8 skl., 2 haar seeler med kabell hammell reeb og 2 hals seeler med ringe 1 mrk., 2 gl. 
kabell seeler med hammell reeb for 8 skl., én nye haar tøm med jern muler udi 16 skl., I Steerhused 
it øhl kar paa 2 tønder for 2 mrk., it øhl kar paa en tønde for 1 mrk. 12 skl., én stand tønde 1 mrk., 
én bøge half tønde 6 skl., én gl. saae for 4 skl., I drengehuset it øhl kar paa 3 tønder stoer 3 mrk., én 
haar tøm med jern muller 10 skl., endnu én gl. haar tøm med jern muller for 6 skl., én haand qcern 
med hus og jern seiel for 7 mrk., én lin wef med behør 4 Sld., én ege tønde for 12 skl., én dito for 4 
skl., én bøgge tønde for 4 skl., én ege half tønde med 2 bonne 1 mrk. 4 skl., én bøgge fiering 4 skl., 
én ege fiering for 4 skl., én ege tragter for 4 skl., I Meelhused it deigne trug for 1 mrk. 8 skl., én dito 
for 1 mrk. 4 skl., én fyrre saltere tønde 8 skl., én ege half tønde for 4 skl., én dito for 4 skl., nog én 
dito for 6 skl., it sold 1 mrk., én sigt for 8 skl., I stuen. Én bag stoell med røeke 1 mrtk., én dito uden 
røk for 12 skl., it aske bord med aaben foed er sat for 1 mrk. 8 skl., it aske bord med dreyed stolper 
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og lukt foed 6 mrk., I Huggehused. Én stolpe naur for 1 mrk., én lette naur for 14 skl., én domlinge 
naur for 12 skl., én lund stike naur 6 skl., én haand øpe for 1 mrk. 8 skl., én half stok øpse for 1 
mrk. 4 skl., én liden staur øpse for 12 skl., én krak øpse for 4 skl., én trengsell for 14 skl., én bred 
hug jern for 6 skl., it lidet hugge jern for 4 skl., it mindre hug jern for 2 skl., én jern kille for 1 mrk., 
4 tønder rug som er saaed her ved gaarden er sat for tønden 2 Sld., er 8 Sld., 7 2/3 tønder Biug á 5 
mrk er 9 Sld. 2 mrk. 8 skl., heraf er til overs penge 7 mrk., her foruden tilkommer faderen som før 
ermelt helften af de 13 Sld., reede penge, og dend anden halfvepart hans børn er imellem deelt som 
før ermelt, og som dagen nu er forløben saa sluttes forde forretning derved at dend i morgen end 
videre kand foretages, dette saa at vere tilganget og passeret Testerer. Ohle Juhl.  
Gregers Christensen.  H: Brugman.  Moens Ibsen. 
 Peder Andersen.  Mads Hansen.  Mikell Olufsen. 
Nest følgende 15 Juny 1702. er atter med denne forretning udi de vedkommendis 
Nerværelse Passered følgende. 
Dend eldste søn Michell Olufsen tilkommer I arf efter sin Sahl: Moder af løsøre 22 Sld. 3 mrk. 14 
skl., der for udlagt i Herberghuset i Himmelsengen, én blaa ranned linnen overdynne for 2 Sld.3 
mrk., I Syndre seng i Herberghuset, én linnen underdynne 4 Sld., I Herberghused én flammisk 
benkedynne med blaat under foer 3 alen lang for 3 Sld., én liden stie wogn med hammel og hals 
seeler og jern nagle for 2 Sld. 2 mrk., én stokke slæde med jern widier og drett for 2 mrk. 8 skl., it 
fyrre bord med aaben foed skamle og skufe 5 mrk., i herberghusedat forhen ommeldende reede 
penge som faderen hos Welb: Lands Dommer Ancher Müller har oppebaared og udi Hr: Lands 
Dommers fordring er bereigned udlægges som faderen tilsvarer, og Solarium for skifte betienterne 
udi én deel der med er aafløst 6 Sld., it wraaskab i Krobhuset med 2 rom udi og skoffe for 3 mrk. 8 
skl., én gl. rydsker 2 mrk., én jern haand stang med en klou fod 1 mrk. 8 skl., it blaar garns lagen 2 
mrk., én aske punne bøsse 4 skl., hos faderens laad at have 4 skl., her foruden er bevilged én 
fladskafted Sølfske teigned med N R S H C D  weiger 3 laad . 
Dend anden søn er Jens Olufsen som tilkommer af løsøre efter bemelte sin Sahl: Moder penge 22 
Sld. 3 mrk. 14 skl., Hvorfor er udlagt én sort Hoppe i tredje aar gl. for 3 Sld. 3 mrk., it sort hielmed 
Qvigenød for 1 Sld. 3 mrk., I Himmell seng i Herberghuset én bolster under dynne med lidet fyld 
udi for 4 Sld., it gl. wefved seng klæde for 1 Sld. 1 mrk., én linnen pude med grøn tøy forenden 
uden lin wor for 1 Sld., it dito for 2 mrk. 8 skl., én gl. bøt blaa ranned hoveddynne 2 mrk., it brue 
garns lagen med 2 breder udi 7 mrk., endnu it bruegarns lagen for 5 mrk., én nye wefved agedynne 
med spoel skadet guhl agtig under foer for 4 mrk., I lille stuen i Holsengen én ullen sort ranned 
overdynne for 7 mrk., én wogn som er atskilt i Østerlade 3 Sld., en slæde med jern widier og drett 
for 2 mrk., én øhl tønde for 1 mrk. 4 skl., én gl. madskab 1 mrk. 4 skl., én øhl fiering for 8 skl., hos 
faderens laad at have 6 skl., Her foruden er ham af faderen bevilged en sølfskee med it flad skaft 
teigned med N P S . H C D  weier 3 laad. 
Dend tredje søn Knudt Olufsen tilkommer efter forde sin Sahl: Moder af løsøre udi arf penge 22 
Sld. 3 mrk. 14 skl., Hvorfor er udlagt følgende. Én sortt Hoppe i tredje aar gl. for 3 Sld. 2 mrk., it 
sort herred Qvigenød for 1 Sld. 2 mrk., én hvid Tyrkalf for 3 mrk., én rød belted Orne gris for 1 
mrk. 4 skl., én gl. hvid Soe for 1 mrk. 8 skl., I Søndre seng i Herberghuset én blaa ranned paa eene 
side og hvid paa anden side pude uden lin wor 3 mrk., én hvid linnen hoved pude med sort tøy 
forenden for 2 mrk., én linnen hoved dynne som er lang sat for 3 mrk., it gl. maalet sengested 
norden til sat for 1 mrk., dend øster sengested for 1 mrk., én nye wefved benkedynne i Herberghuset 
2½ alen lang for 1 Sld, 1 mrk., it flamsk hiønde med røtt under foer for 2 mrk., it gl. brue garns 
lagen for 1 Sld., 6 tønderstrøe Haufre á 2 mrk er 3 Sld., én gryde krog for 1 mrk. 8 skl., it lidet 
bufve saug 12 skl., it gl. torstue jern 8 skl., 4 fyrre spanner á 4 skl er 1 mrk., én ege punne bøtte 4 
skl., én nye wefved agedynne med spoelskadet under foer er sat for 1 Sld., i lille stuen i Holsengen 
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én ullen hoved dynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., endnu it blaargarns lagen for 
12 skl., it brue garns pude wor med strik for 1 mrk. 12 skl., 2 lyng rifver for 1 mrk., hos faderens 
laads udleg af biuged 2 mrk., én spade for 10 skl., her foruden er denne myndling af faderen 
bevilged en Sølfskee weier 3 laad med it fladskaft tegned med M P S . H C D . 
Dend 4 søn Christen Olufsen tilkommer i arf efter sin Sahl: Moder af løsøre 22 Sld. 3 mrk. 14 
skl., der for er udlagt, én sort Hoppe i andet aar gl. for 3 Sld., endnu en blak braaged Tyrkalf for 1 
Sld. 1 mrk., én rød braaged Qvige kalf 4 mrk., 5 smaa Grise á 4 skl er 1 mrk., 5 tønder strøe Haufre 
2 Sld. 2 mrk., i Nørre seng i Herbreghuset én linnen hoved dynne for 5 mrk. 8 skl., én linnen 
underdynne for 3 Sld. 2 mrk., Imod dend forskrefne Rytter Hest som faderen er bevilged lover 
faderen til denne laad at betale 6 Sld., én blaa rude wefveds agedynne med guhl under foer 3 mrk., I 
drenge hused én senge fill naar till weggene 1 mrk., én gl. wefved benkedynne 3 alen lang i stuen 
for 12 skl., it spoelskadet sengklæde 1 mrk., it bru lerreds pude wor med strik for 1 mrk. 4 skl., it 
blaae garns lagen 1 mrk. 8 skl., it brue garns lagen 1 mrk. 12 skl., it gl. lidet benke dynne wor 2 alen 
lang 8 skl., it syed hiønde for 12 skl., 2 ege sybøtter á 3 skl er 6 skl., ved Lands dommers udlæg 4 
skl., ved Sogne Præstens udlæg 8 skl., hos faderens laad af biuged 3 mrk. 8 skl., her foruden er ham 
bevilged én Sølfskee weier 3 laad tegned med M P S . H C D . 
Dend yngste søn er Hans Olufsen tilkommer i arf efter sin Sahl: Moder udi løsøre penge 22 Sld. 3 
mrk. 14 skl., der for er udlagt én brun gillet foele i andet aar gl. 3 Sld., én blak braaged Tyrkalf for 1 
Sld. 2 mrk., én hvid Soe gris for 1 mrk., én sort Soe for 1 mrk. 8 skl., 5 tønder Haufre af strøe 
korned á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., I Øster seng i Herberghuset, én ullen hoveddynne 3 mrk. 8 skl., én 
bred i strifved bolster underdynne for 4 Sld. 2 mrk., Imod forskrefne Rytter Hest som er taxered for 
12 Sld., og bevilged faderen, loved faderen at betahle til dette barns laad 6 Sld., it Himmell 
sengested med skammel i herberghuset for 1 Sld. 1 mrk., . dend øster sengested som er én fiell for 8 
skl., Enn syed aged dynne med blaaet under foer 3 mrk. 8 skl., it blaa rude wefved hiønde med guhl 
under foer for 1 mrk. 8 skl., it syet hiønde med guhl under waar for 1 mrk. 12 skl., én lyng rifve for 
12 skl., 2 fyrre spannere i Steerhuset 8 skl., én fyrre bøtte for 3 skl., it flamsk hiønde med gl. skin 
under 12 skl., it spoellskadet hiønde med mossed under foer 12 skl., i lille stuen én ege straabonds 
tønde 4 skl., Hos faderens laad af biuged 7 skl., her for uden er ham bevilged af faderen én Sølfskee 
weier 3 laad tegned med M P S. H C D. 
Dend eldste daatter Zidtele Olufsdaatter for sin anpart løsøre arf som er 11 Sld. 1 mrk. 15 skl., er 
udlagt i nørre seng i herberg hused, én hiemmegiort ollmerdugs blaa ranned overdynne for 5 Sld., i 
lille stuen i Holsengen, én linnen under dynne er sat for 2 Sld., én blaa ranned hiemmegiort 
ollmerdugs pude i Nørre seng i herberg huset uden lin waar for 1 Sld., it brue garns lagen 2 Sld., it 
nye wefved benkedynne wor som faderen loved at for ferdige der for sat for 1 Sld. 2 mrk., til overs 
1 skl., Her foruden blef hende bevilged it par brue lerreds pude waar med strik, saa og én Sølfskee 
med én rund knap paa enden og qis ud ad tegned med 2 stempell og H L .weier 3 laad. 
Dend yngste daatter Elsebeth Olufsdaatter tilkommer løsøre arf efter sin Sahl: Moder 11 Sld. 1 
mrk. 15 skl., der for er udlagt i herberghuset én nye wefved benkedynne med spoelskadet under 
waar og ind waar udi 3 alen lang for 6 mrk., én bla ranned hiemmegiort ollmerdugs pude i nørre 
seng i herberghuset uden lin waar for 1 Sld., I Øster seng i Herberghuset, én blaa ranned 
hiemmegiort ollmerdugs overdynne for 5 Sld. 1 mrk., 2 blaa ranned ollmerdugs puder uden lin waar 
3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk., it brue garns lagen 1 Sld. 2 mrk. 4 skl., it guhl agtig wefved i tierner 
hiønde med spoelskadet guhl agtig under foer for 1 mrk. 8 skl., hos faderens udlæg 3 skl., Her 
foruden tilkommer dend forskrefne yngste daatter Elisabeth Olufsdaatter som hende er bevilged it 
par pude waar med strik som er af brue lerred, saa vel som og bevilged en Sølfskee med flat skaft 
teigned med M P S. H C D.  
Imod forskrefne Sølfskee, som børnene saaledes ere bevilged betalte faderen for sig sielf 4 
Sølfskeer hver af lige saadan werdi som én hver af de skeer , og i lige wægt som  børnen er 
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bewilged. Saa og haver faderen der foruden 2de Sølf staabbe hver af wægt 8 laad, af hvilke 2 Sølf 
staabe faderen bevilged dend yngste søn Hans Olufsen  én Sølf staab til skole løn, og der imod 
haver faderen afstaaed den fosterløn som ham ellers for hammen kunde vere berettiged at 
Prætendere, efter di hand sønnen er saa ringe af alder. Belangende dette forde 24 Fri Waarnede da 
som der om ingen taxt tilforn der paa er sat nu forefantes. Saa Remitteres dend post at forblive ved 
udreigning og deeling efter foregaaende taxering imellem faderen Oluf Jensen Juhl, og hans med 
sin forde Sl: Hustruis auflede børn, som dem er berettiget, efter derom lowen og forordningens 
widere indhold, og formelding. Og som anfordring af Skifteforwalteren til de vedkommende, ike 
var meere att andgifve, som dette skifte kunde vedkomme. Saa sluttes der ved denne forretning, 
hvilket at som forskrefvet staar er til ganged og Passered, des till widnesbiurd under samptlige wore 
hender og signeter. Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra. Gregers Christensen.  
H: Brugman. Olle Juhl.   Mads Hansen.           Moens Ibsen. 
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Anno 1702. Den 21 juny. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter Jørgen Madsen Salig  Hustru Margreta Andersdaatter, 
som med bemelte sin Mand boede og hun ved døden afgik paa dend 22 jord eiendoms gaard 
beliggende i Nyelaursker sogn. og det imellem denne Salig Qvindis efterlatte  Mand bemelte Jørgen  
Madsen paa eene side, og paa anden side,  denne Salig Qvindes med bemelte sin Mand auflede børn 
som er 2 sønner, hvor af  
 
Dend eldste søn er Mads Jørgensen paa 8 aar gl.  
Dend yngste søn er Thued Jørgensen paa 7 aar gl.  
For dem er faderen Jørgen Madsen efter lowen self wærge, og forelagt denne Salig Qvindes 
søstermand Christian Bødker boende i Rønne, at være tilsiuns wærge, som og møtte her paa 
Sterfboet.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye, og   skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet Mikel Madsen og Morten Ollufsen. Begge  boende i bemelte Nyelaursker sogn. Hvor da 
er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
Qveg. 
En gl. Røe hielmed Koe er sat for 4 Sld., en gl. blaked Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe røgged Koe for 
5 Sld., en røe Koe 5 Sld., en liden sort Koe 4 Sld., en brun hielmed Koe for 5 Sld.,  
fior Kalfve 
en brun røgged Qvige kalf for 4 mrk., en røe Qvigekalf for 3 mrk., en sort hielmed Tyrkalf 2 mrk.,  
Heste. Og Hopper. 
En gul blised Hest gilling for 14 Sld., en gl. brun blised Hoppe for 3 Sld., en guhl Hoppe for 6 Sld., 
it hul blised gilled Hestføll i andet aar gl. for 3 Sld.,  
Faar og Lam. 16 støker gl. Faar støket sat for 3 mrk., er 12 Sld., 16 spæde Lam á 1 mrk. 8 skl er 6 
Sld., en fior gl. væhr for 3 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies á 20 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Svin. En hvid Soe for 2 mrk., 3 galt grise á 1 mrk er 3 mrk.,  
Boehave. En arbieds wogn med 2 smaastier for 2 Sld., en gl. ploug med forslit jern for 2 mrk., it aar 
med bil 1 mrk., en træ tinned harre á 8 skl er 1 mrk., en mæssing kedel for 4 mrk., en anden liden gl. 
mæssing kedel for 8 skl., en gl. hand qvern med hus, og jern seil for 4 mrk.,  
Paa Tilled. 
2 gl. tønder á 4 skl er 8 skl., 2 ballier á 8 skl er 1 mrk., en vand span for 4 skl., en hammel tøm og 
halseeler 2 mrk., en gl. sie med bom og ringe for 1 mrk.,  
I Krubhused. 
It gl. deigne trug 1 mrk., en grynne jalf tønde med laag for 8 skl., en øll half tønde 12 skl.,  
I Stuen. 
It gl. fyre bord med skoffe for 1 mrk. 8 skl., en gl. fyre kiste, med en gl. laas for 1 mrk. 8 skl., nok 
en liden gl. kiste 4 skl., endnu en gl. kiste for bordenden 1 mrk., it spoelskaded benkedynne vor, 
med sort under vaar 5 allen lang for 1 mrk., en nye wefved gl. agedynne for 12 skl., it lided hiønde 
med grøn bon for 6 skl., en gl. wefved benkedynne for bord enden for 8 skl., I en seng i stuen. En 
blaae ranned ullen pude med lin waar paa 1 mrk. 4 skl., en hvid ullen pude med lin vor paa for 1 
mrk., it gl. bruegarns lagen for 1 mrk., en nye ullen blaae ranned overdynne for 6 mrk., it gl. blaar 
garns lagen for 8 skl., it dito 8 skl., en sort ullen hofved dynne 1 mrk., en graae ullen hofdynne 12 
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skl., en hvid ullen underdynne for 3 mrk., i en seng i Krobhused. En ullen ranned gl. ofverdynne 1 
mrk., en sort ullen underdynne for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 4 skl., en gl. hofpude for 8 skl.,  
Sæden som i dette indeværrende aar er saaed her ved gaarden er en tønde Rug, 3 tønder Biug, og 8 
tønder Haufre, som nu siufnis ringe i vegt, og der for ike kand der af noged til Sterfboets middel 
anføris, efter som af denne gaard reedis en heel deel landgielde tiende, og skatt, hvor for det 
tilsammen forblef til indeværrende 1702 aars afgift for bemelte gaard.  
Saa blef angifven denne Sal: Qvindes  Ifareklæder, og er wurdered saaleedis, en sort pollemetis 
trøye for 3 mrk., en gl. sort fifskaftes trøye 1 mrk. 8 skl., it gl. sort fifskaftes skiørt for 4 mrk., it gl. 
røt wadmels skiørt for 2 mrk., it bruegarns forklæde 2 mrk., 2 sorte Qvinde hufver 4 mrk., en rund 
halsklud 8 skl., it brue lærrets tørklæde 8 skl., Summa 4 Sld. 2 mrk., Som deelis imellem forskrefne 
denne Salig Qvindes sønner og tilkommer en hver deraf 9 mrk., som Faderen den i fremtiden til 
svarer, og der imod beholder Faderen sine egne Ifareklæder, og saa blef Faderen, og tilsiuns 
wærgen af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere at angifve som dette Sterfboe kunde 
komme til beste, hvor til de svarede ej videre at være, undtagen denne forde 22 gaard, som Jørgen 
Madsen hafver kiøbt af Peder Nielsen efter derom hans udgifne kiøb og skiødebrefs videre indhold, 
og formelding, datered nyelaursker sogn dend 1 july 1695, og inden wæster herreds ting af Peder 
Nielsen vedstaaed dend 11 july, berørte aar 1695. som af Jørgen Madsen nu blef fremlagt, og blef 
læst og paaskrefven,  hvor med videre omgaais efter lowen, og som Frenders forretning, som her fra 
der til Remitteris. 
Hvor  saa Sterfboes forskrefne løsøre middel er sammen reigned, som andrager til 
penge 89 Sld. 2 mrk. 14 skl.,   
Hvor saa blef angifven efterskrefne bortskyldig Gield, og er der til giort udlæg som 
følger. 
Ved efterretning i bogclaringen den 3 Marty 1702. Jørgen Madsen meddeelt befindes at Jørgen 
Madsen er skyldig blefven til Amtstuen for denne 22 gaard i Nyelaursker sogn til 1. may 1702. i alt 
penge 12 Sld. 3 mrk. 5 skl., udlagt, en røe røgged Koe for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., 4 Faar á 3 
mrk er 3 Sld., tilovers 11 skl., :/: 
Ved regenskab foregaf Jørgen Madsen at være skyldig blefven til Jørgen Rasman i Rønne penge 15 
Sld., udlagt, en gul blised Hest gilling for 14 Sld., 3 gl. Gies for 3 mrk. 12 skl., ved Ambtskrifverens 
udlæg 4 skl., :/: 
Præsten for ligprædikeren bevilged 3 Sld., udlagt, it gul blised gilled Hestføll 3 Sld.,  
Sogne Deignen Mons Jensen for lig begiengelsen bevilged 4 mrk., udlagt en haand qvern med hus 
og seil for 4 mrk.,  
Joen Jensen i Nyelaursker sogn lod fordre for træ vare penge 4 mrk.,  udlagt it fyrebord i stuen og 
skoffe for 1 mrk. 8 skl., en fyre kiste med gl. laas for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl for 1 mrk., :/: 
Jørgen Madsen angaf at være skyldig blefven til S: Prousten Hr: Jens Morssings Sterfboe for 
tiende korn 3 Sld., udlagt en brun røgged Qvigekalf for 4 mrk., en røe Qvigekalf for 3 mrk., en 
mæssing kedel 4 mrk., af en brun hielmed Koe 1 mrk., :/: 
Anna Andersdaatter fordred tiensteløn penge 3 Sld., udlagt en brun blised Hoppe for 3 Sld., :/: 
Kirstene Andersdaatter fordred tiensteløn 2 Sld., udlagt en arbieds wogn med smaa stier for 2 Sld.,  
Mortten Ollufsen i Nyelaursker sogn fordred for træ vare penge 6 mrk. udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 
mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindes udfart, eller begrafvelsis bekaastning til kommer Jørgen Madsen lige 
vederlaug som er 12 Sld., udlagt sengeklæderne i stuen for 15 mrk., en gul Hoppe for 6 Sld., 2 Faar 
á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., :/: 
Skifteforvalteren for sin umage 6 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe disse 6 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt med sletpapir 10 mrk., udlagt, af en brun hielmed Koe disse 10 
mrk., :/:  Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt, af en brun hielmed Koe disse 3 mrk.,  
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Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en sort hielmed med Tyrkalf for 
2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 59 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deeling penge 30 Sld.,9 skl.,  
Hvor af Faderen tilkommer den halfve part som er 15 Sld. 4½ skl., den anden halfvepart deelis 
imellem forskrefne denne Sal: Qvindes 2 sønner, er der af en hver broderlaad 7 Sld. 2 mrk. 2½ skl.,  
For Faderens arfvelaad som er 15 Sld. 4½ skl., er udlagt en gl. blaked Koe 4 Sld. 2 mrk., 4 Faar á 
3 mrk er 3 Sld., 8 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 Sld., en hvid Soe for 2 mrk., 3 galt grise á 1 mrk er 3 
mrk., en plou med forslit jern 2 mrk., 2 harrer 1 mrk., en liden gl. mæssing kedel 8 skl., 2 tønder paa 
tilled 8 skl., 2 balleir 1 mrk., en wanspan for 4 skl., en hammel tøm, og halseeler for 2 mrk., en seis 
med bom og ringe 1 mrk., I Krobhused it deignetrug 1 mrk., en gryne halftønde med laag 8 skl., en 
øll halftønde 12 skl., en ullen ranned overdynne for 1 mrk., en sort ullen underdynne 1 mrk., it 
blaargarns lagen 4 skl., ved Hr: Ambtskrifverens udlæg 7 skl., hos dend eldste søns laad 1½ skl., :/: 
Dend eldste søn Mads Jørgensen for sin anpart Møderne løsøre arf som er 7 Sld. 2 mrk. 2 ¼ skl., 
er udlagt en gl. røe hielmed Koe for 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 3 Lam á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 
8 skl., en liden gl. kiste 4 skl., en kiste i stuen for bordenden 1 mrk., it spoelskaded benkedynne vor 
5 alen lang for 1 mrk., en nye wefved agedynne 12 skl., en wefved benkedynne for bordenden for 8 
skl., en gl. hofved pude i krobhused for 8 skl., til overs 5 ¾ skl., :/: 
Dend anden søn Truid Jørgensen for sin anpart Møderne løsøre arf som er 7 Sld. 2 mrk. 2 ¼ skl., 
er udlagt en liden sort Koe for 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 3 Lam á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 
skl., en fior gl. wehr 3 mrk., it lided hiønde med grøn bon for 6 skl., og hos broderens laad 4 ¼ skl., 
:/:    
Videre blef endnu af skifteforwalteren paaraabt, om nogen hafde meere at fordre, hvor saa ingen 
ydermeere er fremkommis hver ved saa dette skifte er slutted, i det øvrige anbefalis Faderen at 
forestaae wærgemaalled for bemelte sine børn, som lowen tilholder, hvilked at saa er tilganged, og 
Passeret som forskrefved staar, des til vidnisbiurd under vore hender, og Seigneter  
Actum Ut Supra. Gregers Christensen.  Henrik Brugman. Morten Olsen. 
Christian  Brandt. Jørgen Madsen.    Mikel Madsen. 
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Anno 1702. Den 22 Juny. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Peder Andersen, som boede og døde paa dend 3die Jord 
Eiendomsgaard  beliggende i Wæstermarie sogn. Imellem  denne Sahl: Mands efterlatte hustru  
Karne Jensdaatter for hende blef efter hendis begiering til laugwærge anordned Hans Pedersen 
boende i bemelte Wæstermarie sogn. paa eene side  og paa anden side denne Sahl: Mands  
 
Moder Kirstine Larsdaatter i Egteskab med Mikel Clausen boende paa Tingsta i bemælte 
Wæstermarie sogn 
Saa og 2 brødre og 6 søstre, hvor af 
Dend eldste broder er Lars Andersen tiende til Hans Mons i Clemmedsker sogn. som for ham er 
wærge. 
Dend anden søn er Jens Andersen som Hans Jensen i Wæstermarie sogn er wærge for. 
Dend eldste søster er Marne  Niels Nielsens her sammested. 
Dend anden søster Karne Andersdaatter for hende wærger Claus Monsen Kempe. 
Dend 3de søster Kirstine Andersdaatter for hende er Lars Nielsen udi Wæstermarie sogn.  
Dend 4 søster Anna Andersdaatter for hende wærger Per Jensen paa Tingsta. 
Dend 5 søster Ingeborig Andersdaatter for hende wærger Hans Persen i Wæstermarie sogn. 
Dend 6 og yngste søster Hanna Andersdaatter for hende wærger Mikel Clausen i Wæstermarie 
sogn 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende,Høy Edle  og Welbaarne Hr: Obersten Ober 
Commendant og Amptmand Waldemar Rets ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye, og skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd 
opmeldet Arist Ibsen og Niels Nielsen. i bemelte Westermarie sogn. Hvor da er forefunden og 
Passeret som her efter følger.  
 
En røe hielmed Koe for 4 Sld., en sort brun ugilled Hest som er liden og gl. er der for sat for 4 Sld., 
der af betaler Niels Nielsen de vedkommende efter forhen giorde Accordering til udfarten 3 mrk. 2 
mrk., en igien til dette boeds beste at anføre 2 mrk.,  
Sæden. Som denne Salig Mand er tilhørrende angafvis at være Rug 3 skepper deraf strøe korned er 
sat for 4 mrk. 12 skl., Item 1½ tønde Biug, der af strøe korned er sat for tønde 5 mrk., er 7 mrk. 8 
skl., 3 tønder Haure der af strøe korned er sat for tønden 2 mrk er 6 mrk., afgrøden beholder Enken, 
og der imod svarer hun til den halfve landgielde for 1702 saa nyder hun og halfve afgrøden af 
Engen, og saa hun tillige med Niels Nielsen som berørte 3de gaard beboer, at tilsvare ald skat, 
landgielde, og tiende for bemælte aar 1702. Saa blef de tilstæde værrende vedkommende at 
Skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at angifve til dette Sterfboes middel, hvor til de 
svarede ej videre at være end angifved er og forskrefved staar. 
Saa blef dette forskrefne Sterfboes middel sammen reigned som andrager 
 9 Sld. 4 skl.,  
Hvor saa blef angifven, efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til 
giort udlæg som følger. 
Kongl: May: ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor lod fordre ved sin fuldmegtig Hans 
Hiort, som rester til ambtstuen for 1701. af denne 3. gaard i alt 4 Rd. 3 mrk., og omkostning 8 skl., 
deraf betaler Niels Nielsen som og boer paa forde 3. gaard Helften, of dend anden halfve part svarer 
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Sterfboed som er 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., hvor for er udlagt 3 skepper strøe Rug for 4 mrk. 12 skl., 1½ 
tønde strøe Biug for 7 mrk. 8 skl., en tønde strøe Haure 2 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Hans Persen i Wæstermarie sogn fordred 2 mrk., udlagt hos Niels Nielsen af en liden sort brun 
ugilled Hest at hafve 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin reise og umage 2 mrk. 8 skl.,   Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 mrk.,  
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af en røe hielmed Koe at have disse 10 mrk. 8 
skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt af en røe hielmed Koe de 8 skl., 
ved ambtskrifverens udlæg 8 skl., :/: 
Imod denne Salig  Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged resten af boeds 
middel som er 9 mrk., hvor for er udlagt af en røe hielmed Koe 5 mrk., 2 tønder strøe Haure 4 mrk.,  
Summa andrager saaleedis forskrefne Prætensioner til penge 9 Sld. 4 skl.,  
Saa at indted er ofver blefven arfvingerne imellem at deele, 
 og som efter skifteforwalterens anfordring ike var meere Gield eller Prætensioner, som her i 
Sterfboet nu hafde noget at fordre, saa sluttes denne forretning der ved, hvilked saa at være Passeret 
Testerer. Gregers Christensen. 
Henrik Brugman. Arist Ibsen.     Niels  Nielsen.      Hans  Pedersen. 
Mikel  Clausen. 
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Anno 1702. Den 28 juny. Er efter Lovlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter Salig Mads Ollufsen, som boede og døde paa ded 19 
Worned af Kongl: May: gaarder  beliggende udi Aaker sogn. imellem denne Salig Mands 
efterlefvende Hustru  Maria Terkelsdaatter, for hende er efter hendis begiering til Laug wærge 
anordned hendis Fader Terkel Svendsen boende i Nyker sogn. Paa eene side, og paa anden side,  
denne Salig Mands med bemelte sin hustru auflede liden søn  
 
Ved navn Mogens Madsen under it aar gl. for hammen er til wærge anordnet Fader broderen 
Erland Ollufsen boende i Wæstermarie sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig   Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Niels 
Rasmusen  og Mons Ibsen. Begge  boende i bemelte Aaker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret 
som her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En hvid Hoppe for 9 Sld., endnu en hvid Hoppe 8 Sld., en brun blised Hoppe for 8 Sld., endnu en 
brun blised Hoppe med en hvid bag foed 7 Sld., en hvid manked Hoppe for 6 Sld., en brun skimled 
gilled Hest 6 Sld., en soed blised gilled Hest for 7 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En røe grimmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe herred Koe 5 Sld. 2 mrk., en røe braaged Koe 5 Sld., en 
røe stierned Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort belled Koe 5 Sld., en røe hielmed stud for 6 Sld., en sort 
røgged stud 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmed Qvige 4 Sld., it brunt studnød 9 mrk., it blak skiolled 
studnød 2 Sld. 8 skl., it røe grimmed studnød 2 Sld. 8 skl., it sort braaged hielmed studnød 2 Sld., it 
dito 2 Sld.,  
I indeværrende aar føede kalfve, en røe Tyrkalf 3 mrk., en blak hielmed Tyrkalf 3 mrk., en røe 
skiolded Tyrkalf 2 mrk. 8 skl.,  
Faar. Og Lam. 9 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk., 10 Lam á 1 mrk. 8 skl., er 15 mrk.,   
Svin. En graae belted Soe for 2 mrk. 8 skl., it røe sanded Soesvin 1 mrk. 8 skl., it røe belted galt 
Svin 2 mrk., it graae belted galt svin 2 mrk.,  
I Krobhused i en seng, en linnen underdynne for 2 Sld., en gl. ullen hofdynne for 8 skl., en ullen 
overdynne 1 mrk., it blaaegarns lagen 2 mrk., it dito 1½ mrk.,  
En Wandmølle som ligger herved berørte 19 Wornede blef kiøb af denne Salig Mand Mads 
Ollufsen efter derom it kiøb, og skiødebref udgifved af Jep Ibsen i Aarkier sogn, datered den 30 
Juny 1699. Hvilked nu blef læst, og paaskrefven des videre indhold og formælding, og blef nu 
samme berørte Wandmølle af forde wurderings mænd anseet og saa som dend nu her findes med 
huus Qvern, og jern og vand jul, og kaagr jul med hus der tilhørrer, og dend taxered for penge 39 
Sld., hvilken Wandmølle Enken beretter tillige med sin Fader, at Erland Ollufsen i Wæstermarie 
sogn, hafver forstragt hende, og hendis Salig Mand med reedepenge 39 Sld., til at indkiøbe for 
bemelte Wandmølle med, og paa tror, og lofve hafver sat for bemelte Erland Ollufsen obenskrefne 
Wandmølle i forsikring forde laante penge, indtil pengene igien i en samled Summa til Erland 
Ollufsen erlagt, og betalt vorder, hvor om saa videre her efter formældis, videre er wurdered, en 
ploug med skier, og knif julbøsse løbere, og ring for 2 Sld., en harre med trætinner 1 mrk., endnu en 
harrer ½ mrk., nok en harre for 6 skl., it aar med bil 1 mrk., endnu it aar uden bil 8 skl., en gl. 
egeskov sleede med jern med jernbøsse, og ringe 2 mrk. 8 skl., en arbieds wogn med stier for 2 Sld., 
2 gl. jul med jernbøsse, og ringe 2 mrk. 8 skl., en jerned hammel med cabelseeler, og hammel reeb 
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tøm, og halseeler tilsammen for 2 mrk., en træ brake hammel med cabel seeler, og hammel reeb for 
1 mrk., en ride sadel med bidsel sadel jord, og stiebøyle tilsammen sat for 4 Sld.,  
I Mad Cammered. 
En gl. fyre kiste med laas for 4 mrk., i it anded lidet cammer en fyre half kiste med laas for 2 mrk., 
it lidet fyreskrin uden laas 1 mrk., it lided gl. skab med en dør uden laas for 8 skl., en fyre tønde i 
Krobhused for 1 mrk., en ege straaebonds tønde for 12 skl., 2 lynneborg salt tønder 1 mrk., en 
straaebonds tønde 4 skl.,  
I Steerhuuset. 
En røste ballig 12 skl., en anden liden ballig 6 skl., en egekitte 4 skl., en finne span 6 skl., en strippe 
2 skl., en ølhalf tønde 12 skl., en gl. sies med bom, og ringe 1 mrk. 8 skl., it tørfjern 12 skl., en gl. 
lyng rifve med skaft og ring for 6 skl., 2 ege sybøtter á 4 skl er 8 skl.,  
I Stuen. 
It gl. fyre bord med foed og skuffe for 4 mrk., en gl. fyre kiste uden laas 1 mrk., it gl. wefved 
hiønde paa gul bon for 2 mrk., en gl. syed agedynne 1 mrk. 8 skl., it lided syed hiønde med skin 
vaar under for 1 mrk.,  
Sæden som herved gaarden i indeværrende aar er saaed er, en tønde Rug der af strøe korned sat for 
2 Sld., 4 tønder Biug hver tønde Biug sat for 6 mrk er 6 Sld., 8 tønder haure á 2 mrk er 4 Sld., 
afgrøden af forde strøe korn forblifver til at afreede skatt landgielde tiende og rettighed for berørte 
19 Wornede for Aa. 1702, fanttis ellers her i Sterfboet 1½ tønde med Rugmeel som Enken for sig 
og hendis barn beholte til føde, og fremtarf. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til 
 penge 187 Sld., 3 mrk. 10 skl.,  
Denne Salig Mands Ifareklæder er efter skrefne, og blef wurdered Saaledis, en sort klædis kioel 
med haar knapper udi for 6 Sld., en hvid graae klædis kioel med graat underfoer med kamelhaars 
knapper udi for 4 Sld., en graae wadmelskioel for 1 mrk. 8 skl., en gl. røe klædis foerskiorte med 
Tin knapper udi for 4 mrk., it par gl. graae klædis bopser uden under foer 8 skl., en sort hatt for 1 
mrk. 4 skl., it par gl. støfler af svinelæder med sporer og sporlær 1 mrk., nok en liden jern fæsted 
kaarde, og it gul lær geheng for 1 mrk. 4 skl., summa andrager forskrefne Ifareklæder til penge 12 
Sld. 1 mrk. 8 skl., som denne Salig Mands efterlefvende søn saaleedis tilkommer hvorimod Enken 
beholte sine egne Ifareklæder,  
Hvornest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, Nemlig  
Fra Ambtstuen anmælte Kongl: May: Ambt skrifver og Ridefouged Seigt Hans Henrik Skor ved sin 
fludmægtig Hans Hiort, at denne Salig Mand har afclarret restands og at være ganske clar til 1. May 
Aa. 1702. Erland Ollufsen i Wæstermarie sogn paastod, og Prætenderet, at erholde sine udlaante 
penge, og forsikring udi forhen indførte Wandmølle med behørige reedska, som Enken, og hendis 
laugwærge var ham gestendig saa ret at være at denne Salig Mand laante pengene af Erland 
Ollufsen til at kiøbe forberørte Wandmølle fore nemlig penge 39 Sld., og som Wandmøllen af forde 
2de wurderings mænd er anseeit, og taxered, og ej høyere i pris nu kand opgaae, saa tillæggis 
Erland Ollufsen forskrefne wandmølle med behør som den nu forefindis for sine udlaante penge 39 
Sld., ind til hand Erland Ollufsen den igien skadisløs betalt vorder. :/: 
Sognepræsten Hr: Thue Larsen for sin umage, og lig prædiken ofver denne Sal: Mand vedgik 
Enken, og hendis laugwærge at have bevilged penge 5 Sld., :/: 
Sognedeignen Johan Trenon er iligemaade bevilged for sin umage ved lig begengelsen med denne 
Salig Mand, der for penge 2 Sld., :/: 
Niels Hansen Snedker for lig kisten til denne Sal: Mand fordred arbiedsløn 5 mrk., Haagen Smid i 
Rønne for lig beslaged til denne S: Mands ligkiste lod fordre arbiedsløn penge 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Skyldig til Peder Andersen i Aakirkebye for forstrekning til denne Salig Mands begrafvelse penge 4 
Sld. 2 mrk. 6 skl., :/: 
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For it klæde at have ofver ligged skyldig til  Margreta Salig Hr: Nielses i Aakirkebye lejepenge 1 
mrk., :/: 
Rasmus Rasmusen i Rønne lod fordre 2 mrk., :/: Niels Rasmusen i Aakier sogn fordrer 1 mrk., Jens 
Ollufsen i Wæstermarie sogn lod fordre arbiedsløn penge 3 mrk., :/: 
Kirstine Christophersdaatter fordre tienesteløn til St: Mikelsdag nest kommende som Enken lofved 
hende at tilsvare og anføris penge 4 Sld., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield til penge 62 Sld. 6 skl., :/: 
Og som dette 19 Wornede, efter hans kongl: May: allernaadigste udgangne forordning datered 
København dend 15 January aar 1701. er incluesered tillige med at skal være udreed, efter det 
allenaadigste indhold, meldende at naar nogen bonde her efter ved døden afgaar, eller gaarden i 
andre maader ledig vorder, da maa ingen hverken hans arfvinger, eller Credotorer, hvad Gieldes 
fordringer de end hos bonden hans hustru, eller børn, kunde hafve tilstædis at bekomme noget ud af 
bondens boe, førend der af først til gaardens auflings fortsættelse er udreeded, en ploug med aatter 
dyktige bæster, Item en wogn, item en wogn, og herre med fornøden reedskab, og saa mange tønder 
sædekorn af alle slags, som til gaardens sæd udtræ hvis etc saa haver vi til berørte hans  kongl: 
May:  allernaadigste forordnings allerunder danigste efter lefvelse herved dette Sterfboe beriegned i 
gaardens udreedelse, de aatte ploug bæster, efter den taxt som de siuf beste her nu i skifte 
forretningen er indførte og dend sidste for 7 Sld. 2 mrk., Item ploug og harrer in natura saa og 
wognen med stier, og 2 hamle som der til er fornøden at bruges, sampt det udi inde værrende aar 
udi Jorden saaede strø korn der til efter taxten udreigned, som tilsammen opdrager 76 Sld. 14 skl., 
og forend nogen af for berørte Creditorers fordringer til betalning udlæggis, der til først udlagt som 
Enken beholte, og hendis Fader, og laugwærge Terkel Svendsen lofved og god sagde for, Saa blef 
der til udlagt, en hvid Hoppe for 9 Sld., endnu en hvid Hoppe for 8 Sld., en brun blised Hoppe for 8 
Sld., endnu en brun blised Hoppe med en hvid bagfod for 7 Sld., en brun skimled gilled Hest for 6 
Sld., en soeded blised gilled Hest for 7 Sld. 2 mrk., en ploug med knif og skier juhl bøsse og løbere 
med ringe for 2 Sld., 3 harrer for 1 mrk. 14 skl., en arbieds wogn med stier for 2 Sld., en jerned 
hammel med seeler, og hammel reeb af kabel med tøm og halseeler for 2 mrk., en træ brake 
hammel med seeler, og hammel reeb af cabel for 1 mrk.,  
Sæden som nu i indeværrende aar er saaed her ved gaarden er en tønde Rug er sat for 2 Sld., 4 
tønder Biug á 6 mrk er 6 Sld., 8 tønder Haureá 2 mrk er 4 Sld., Summa 62 Sld. 2 mrk. 14 skl., for 
resten 13 Sld. 2 mrk., er udlagt en røe grimmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe herred Koe for 5 Sld. 2 
mrk., it brunt studnød for 9 mrk., it aar med bihl paa for 1 mrk., :/: 
Hvornest blef udlagt til forskrefne bort skyldige Gield, nemlig. 
Sogne præsten Hr: Thue Larsen for sin fordring 5 Sld., udlagt en sort røgged stud for 4 Sld. 2 mrk., 
en graae belted galt 2 mrk., :/: 
Sognedeignen Johan Trenon for sin fordring 2 Skd., udlagt, it sort braaged studnød for 2 Sld., :/: 
Niels Hansen Snedker for sin fordring 5 mrk., udlagt en røe Tyrkalf for 3 mrk., en røe skiolded 
Tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Haaggen Smid i Rønne for sin fordring 4 Sld. 2 mrk., er udlagt en røe hielmed Qvige for 4 Sld., en 
røe belted galt for 2 mrk., :/: 
Peder Andersen i Aakirkebye for sin fordring 4 Sld. 2 mrk. 6 skl., udlagt i krobhused, en linnen 
underdynne for 2 Sld., en lyng rifve med skaft og ring for 6 Sld., :/: 
Margreta Sal: Hr: Nielses for sin fordring 1 mrk., udlagt it syed hiønde med skin waar under for 1 
mrk., :/: 
Rasmus Rasmusen i Rønne for sin fordring 2 mrk., udlagt en fyre halfkiste med laas 2 mrk., :/: 
Niels Rasmusen i Aakirkebye for sin fordring 1 mrk., udlagt it lided fyre skrin uden laas for 1 mrk., 
:/:  Jens Ollufsen i Westermarie sogn for sin fordring 3 mrk., udlagt en fyre kiste uden laas i stuen 
for 1 mrk., it gl. wefved hiønde paa gul bon for 2 mrk., :/: 
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Kirstine Christophersdaatter for sin tieneste som før er melt som er 4 Sld., er udlagt 4 Faar á 3 mrk 
er 3 Sld., 3 Lam á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en fyre tønde i korbhused for 1 mrk., :/: 
Imod denne salig Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning saa og til erstadtning for at hendis 
benefnte søn er saa ringe af alder, er forsterløn derimod bereigned, er i alt der for bevilged 30 Sld., 
udlagt, der for en røe braaged for 5 Sld., en røe stierned Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort belted Koe 
for 5 Sld., en røe hielmed stud for 6 Sld., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 4 Lam á 1 mrk. 8 skl er 6 
mrk., it sort braaged hielmed studnød for 2 Sld., 2 gl. jernede juhl for 2 mrk. 8 skl., en graae belted 
sohe svin for 2 mrk. 8 skl., i mad cammered en fyre kiste med laas for 4 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage, og reisen 3 Sld., udlagt en hvid maaged Hoppe er sat for 6 Sld., til 
overs 3 Sld., Skifteskrifveren for sin umage i alt med reisen 5 Sld., udlagt af for Hoppe 3 Sld., 4 
Lam á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., :/: 
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt it blak hielmed Tyrkalf for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it fyre bors i stuen med foed er 
sat for 4 mrk., :/: 
Summa Andrager for skrefne Gield udreedelsis Gods, og Prætensioner til penge  
115 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Ligned blifver udi behold, og til deeling penge 9 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Hvor af Moderen tilkommer dend halfvepart som er 4 Sld. 3 mrk. 11 skl., dend anden halfvepart 
tilkommer denne S: Mand med bemelte sin efter lefvende hustru auflede søn som og er 4 Sld. 3 
mrk. 11 skl., og er  
Enken for sin anpart 4 Sld. 3 mrk. 11 skl., udlagt it blak skiolded studnød for 2 Sld. 8 skl., i 
krobhused en gl. ullen hofveddynne for 8 skl., en ullen overdynne 1 mrk., it aar uden bihl 8 skl., en 
gl. ege skov sleede med jern vidier 1 mrk. 8 skl., it gl. madskab med en dør uden laas 8 skl., en ege 
straae bonds tønde 12 skl., 2 lyneborg salt tønder 1 mrk., en straae bonds tønde 4 skl., i Steerhused 
en røste ballig 12 skl., en anden liden ballig 6 skl., en ege kitte 4 skl., en finne span for 6 skl., en 
strippe for 2 skl., en sies med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., en syed agedynne 1 mrk. 8 skl., hos 
Niels Hansen Snedker 5 skl., :/: 
Sønnen Mogens Madsen for sin anpart 4 Sld. 3 mrk. 11 skl., er udlagt en ride sadel med bidzel sadel 
jord og stibøyle for 4 Sld., en røe sanded Soe 1 mrk. 8 skl., en øll half tønde 12 skl., it tørf jern 12 
skl., 2 sy bøtter á 4 skl er 8 skl., hos Niels Hansen Snedkers udlæg 3 skl., :/: 
Ellers blef angifven at denne salig Mand er berettiged sin anpart arfve efter sin salig Moder af dend 
7 gaard i Knudsker sogn, hvilken andeel efter som den endnu ike af Samfrender er indreigned ej 
vides, men nu der ved sluttedes at hvis denne Salig Mands anpart derudi kand blifve at forblifve 
denne Salig Mands efter lefvende hustru, og fælleds auflede bemelte søn til lige deeling, som 
herved forelæggis Sønnens wærge Erland Ollufsen forderligst til sin myndlings bæste at 
inddrifve den anpart ham derudi kand tilkomme desligeste og saa annammede forde Sønnens wærge 
Erland Ollufsen til sig, de her udi forhen mynlingen tilfalden Ifareklæder, saa vel som og dend 
anden arfvepart mynlingen som melt er tilholden, og hafver hand der ved at forholde sig efter  
lowens tilhold, som hand vil til svare, belangende dend anpart som Enken efter sin Sal: Moder 
tilkom udi den 1. gaard i Nyelaursker sogn, saa var Enken saa vel som denne Salig Mands fader 
Olluf Erlandsen og denne S: Mands broder Erland Olsen samptlige Enkens Fader Terkel Svendsens 
beretning gestendig at denne Sal: Mand for sin død hafver sin hustruis anpart der af opbaarred og 
bekommed, at indted er til rest, hvilked saa her til vedkommendis efter retning er indført. Saa vel 
som og hafver denne salig Mand bekommed hvis løsøre arfve som hans efterlatte hustru efter sin S: 
Moder tilholdt, som forde og vedstoed saa ret at være, til det sidste blef Enken med sin laug wærge, 
og wærgen af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette Sterfboes middel at angifve, 
eller videre bort skyldige Gield, eller Prætensioner, hvor til de svarede at ej videre var at angifve, 
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end angifved er, og forskrefved staar hvor ved saa dette skifte er slutted, hvilked at saa er tilganged, 
og Passeret som forskrefved staar, des til vidnisbiurd under vore hender, og signeter,  
Skiftesteden Ut Supra,   Gregers Christensen.         Henrik Brugman.  
Terkel  Svendsen. Erland Olsen. Mons Ibsen.        Niels Rasmusen. 
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Anno 1702. Den 11 july. Er Holden Schifte og Liqvidation  efter afgangne  Mortten  Jensens 
Søn Mortten Morttensen, som døde hos sin Moder, og Stiffader Staffen Nielsen som boer dend 
32 jord eiendoms gaard beliggende i Ibsker sogn. og det imellem dette S: Barns Moder Karne 
Nielsdaatter som er i Ekteskab med bemelte Staffen Nielsen, og dette S: Barns fulde sødskier 
som er 2 brødre og en søster hvor af  
 
Dend eldste broder er Niels Morttensen for ham wærger Morbroderen Peder Nielsen ibiden. 
Dend yngste broder er Jens Morttensen for ham wærger  Morbroderen Hans Nielsen i bemelte 
Ibsker sogn. 
Søsteren er Elisabeth Morttensdaatter for hende wærger Fader broderen Hans Jensen i bemælte 
Ibsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og i hans 
Absens  skifte skrifveren Henrik Brugman, Og var tilstæde de ordineret Wurderings mænd 
opmeldet Mikel Hop og Jens Hansen. Begge  boende i bemelte Ibsker sogn.  
 
Hvor saa befindis efter it skiftebref ganged efter dette S: Barns Fader Sal: Mortten Jensen dateret 
dend 13 May aar. 1700. og formedelst at Moderen var frugtsommelig efter bemælte sin Sal: Mand 
er slutted dend 18 juny aar. 1701. efter des videre indhold, og formelding at dette Sal: Barn 
tilkommer i løsøre arfve penge 13 Sld. 3 mrk. 10 skl., hvor for findis udlagt efterskrefne, it graae 
skimled Hestføll for 2 Sld., 2 røe hielmede studnød for 4 Sld., it par gl. Høestier 8 skl., en graae 
wadmels sengedynne 3 mrk., 2 blaargarns lagen for 1 Sld., en linnen hofveddynne 8 skl., endnu it 
blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., 2 slee meder med jern vider 1 mrk., en nye tiere tønde for 12 skl., en 
half jern størf for 2 mrk., noged smaat jern, og en hakelse knif for 1 mrk., en seis med bom og ringe 
1 mrk., en bagstoel i krobhused for 1 mrk., it røe hielmed studnød for 3 Sld., 2 tomme tønder 8 skl., 
it deigne trug for 1 mrk., 2 gl. syede hiønder á 8 skl er 1 mrk., af it syed hiønde paa blaae bon er sat 
for 1 mrk., der af de 14 skl.,  
Summa dette Salig Barns løsøre arfvepart efter sin Salig Fader er  
13 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Heraf skulle vel reignis rente, men som bemelte dette Salig Barns Moder og Stiffader har bekosted 
dette Salig Barns opforstring eraktis for billigt at det imod hinanden lige opgaaer, videre tilkommer 
dette Salig barn efter sin Salig fader udi arf jordepenge af dend 32 gaard i Ibsker sogn, efter derom 
Samfrender dommens videre udvisning med forman Isber Hansen i Østerlaursker sogn datered dend 
13 marty 1702. sin egen part 6 Sld. 13 skl., og efter sin Salig søster i berørte 32 gaard arfvede 2 
mrk. 12 skl., er 6 Sld. 3 mrk. 9 skl., som deelis imellem moderens som arfver en broderlaad, og 2de 

dette salig barns fuldbrødre og en fuld søster, er der af moderens anpart penge 7 mrk. 14 skl., og 
hver broders laad penge 7 mrk. 14 skl., Item søsteren tilkommer penge 3 mrk. 15 skl.,  
Der imod er efterskrefne Prætensioner nemlig, efter fremlagde forteignelse, og aftele imellem dette 
S: Barns Stiffader Staffen Nielsen, og de forde wærger blef slutted, og for ermed. At Staffen Nielsen 
skal nyde heraf dette S: Barns løsøre arf til erstadtning imod den bekaastning som hand med sin 
hustru haver anvendt udi dette Sal: Barns Svaghed, og begrafvelse i alt penge 9 Sld., her for er 
udlagt, it røe hielmed studnød for 3 Sld., 2 røe hielmed studnød a 2 Sld er 4 Sld., 2 blaargarns lagen 
4 mrk., noged smaat jern og hakelse knif 1 mrk., en seis med bom og ringe 1 mrk., en linnen hofved 
dynne 8 skl., endnu it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salario 2 mrk., udlagt af it graat skimled Hestføll 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 4 mrk., udlagt af it graae skimled Hestføll 4 mrk., :/: 
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Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt af it graae skimled Hestføll 2 mrk., it deigne 
trug for 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris ofverværrelse hver 8 skl., udlagt 2 gl. syede hiønder for 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 11 Sld. 2 mrk.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling af løsøre godsed penge 9 mrk. 10 skl.,  
Som deelis udi 3 brødre, og en søster laader, er der af broderens laad penge 2 mrk. 12 skl., og søster 
laaden er 1 mrk. 6 skl.,  
for Moderens anpart som arfver efter dette S: Barn af løsøre en broder laad som er 2 mrk. 12 skl., 
er udlagt, it par gl. Høestier 8 skl., 2 slee meder med jern vider 1 mrk., en nye tiere tønde 12 skl., 2 
tomme tønder 8 skl., :/: 
Dend eldste broder Niels Morttensen for sin anpart 2 mrk. 12 skl., er udlagt en graae wadmels 
sengedynne for 3 mrk., til overs 4 skl., :/: 
Dend yngste broder Jens Morttensen for sin anpart 2 mrk. 12 skl., er udlagt en half jern stauf for 
2 mrk., hos broderen 4 skl., af it syed hiønde 8 skl., :/: 
Søsteren Elisabeth Morttensdaatter tilkommer af løsøre arf 1 mrk. 6 skl., der for udlagt en 
bagstoel i krobhused for 1 mrk., at it syed hiønde paa blaae bon at hafve 6 skl., :/: 
Og saa leedis dette Sal: Barns tilordned wærge dend seite Hans Larsen i Boelsker sogn, fri for 
dette wærgemaal efter som hand indted af denne Sal: drengs gods til sig annammed hafver, men 
Staffen Nielsen her til udlæged at svare, forskrefne saa at være tilganged og Passeret Testerer. 
 H. Brugman.  Staffen  Nielsen  Mikel Hop.    Hans Larsen.
 Hans  Nielsen.  Per  Nielsen. Jens  Hansen. 
 
 

bornholmerting.dk 232



 1

Anno 1702. Den 17 July. Er Holden Schifte og Liqvidation  efter Esper Hansens Stifdaatter 
Kirstine Hansdaatter, som døde hos bemelte Stiffader, som boer paa det Nørregieldes boe  
beliggende udi Ibsker sogn. Og Jens Pedersen i Rabekegaarden i Ibsker sogn. er for hen tilordned at 
wærge fore, og det imellem dette Sal: Barns sødskende, som er en fuld broder navnlig  
 
Hans Hansen Jul som hans farbroder Olluf Fandersen boende i bemelte Ibsker sogn, er tilordned 
at værge for,  
Saa og dette Sal: Barns 2de halfbrødre,hvor af den  
Dend eldste broder er Albert Espersen.  
Dend anden halfbroder er Hans Espersen  som deris fader bemælte Esper Hansen er værge for. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye. og  
skifte skrifveren Henrik Brugman, ved denne forretning var og tilstæde de ordinered  Wurderings 
mænd Mikel Hop og Jens Hansen. Begge  boende i bemelte Ibsker sogn.  
 
Hvor da er forefunden efter it skiftebref ganged efter dette S: Barns Moder bemælte Esper 
Hansens Sal: Hustru Catrina Albertsdaatter, datered dend 8 November aar 1701. Item først  
af hendis S: Moders Ifareklæder, it røt wadmels skiørt for 4 mrk., Item it sort fifskaftes skiørt for 3 
mrk., en gl. carm lerred halsklud for 1 mrk., videre tilkommer dette Sal: Barn  efter forskrefne 
skiftebref først efter sin S: Fader og sin afdøde S: Broder i alt penge 16 Sld. 2 mrk. 8 skl., hvor for 
findes udlagt 2 tønder Biug á 5 mrk penge 10 mrk., 8 tønder Haure á 2 mrk er 4 Sld., 3 Faar støked 
sat for 3 mrk er 9 mrk., it fior gl. Lam 2 mrk., en fiering stoer gl. kaabber kedel er vegtig til penge 3 
Sld., en røe røgged Koe sat for 18 mrk., der af 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager dette S: Barns arfve middel som forskrefved staar til 
 penge 18 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Af denne Summa kand ej reignis nogen rente, efter som dettes Barn har nydet opforstring hos 
Stiffaderen imedens hun her i boet har væred, efter di hun lided eller indted der af kunde fortiene, 
mendet imod hinanden at lige opgaar, dette Salig Barns begrafvelse har Stiffaderen Esper Hansen 
bekosted, og hvis udi hendes lang varig svaghed er anvendt, der om blef dette vedkommende nu her 
paa Sterfboet foreened at for ald bekostningen Esper Hansen af hendis fælleds arfve middel skal 
nyde udlæg for penge 11 Sld. 2 mrk., her for er udlagt 2 tønder Biug 10 mrk., 8 tønder Haure 4 Sld., 
af en røe røgged Koe sat for 18 mrk., der af 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., it fior gl. Lam for 2 mrk., af en 
kaabber kedel 8 skl., af forde begrafvelse har Jens Persen i Rabekegaarden lefvered it lagen for 2 
mrk., og der for udlagt at hafve forde fior Lam for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren  for sin Salarium 2 mrk., udlagt af forde kaabber kedel at have 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 mrk., udlagt af forde kaabber kedel at have 1 mrk., it sort gl. 
fifskaftes skiørt for 3 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af forde kaabber kedel at have 3 mrk., :/: 
De ofverværrende wurderings mænd hver 8 skl er 1 mrk., udlagt af forde kaabber kedel at havis 1 
mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 14 Sld., 
Ligned blifver udi behold og til deeling penge 4 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Hvor af fuldbroderen tilkommer 9 mrk. 4 skl., og hver halfbroder tilkommer 4 mrk. 10 skl.,  

bornholmerting.dk 233



 2

For fuld broderen Hans Hansen Juhls anpart som Olle Andersen er wærge for som er 9 mrk. 4 
skl., er udlagt, it røt wadmels skiørt for 4 mrk., en cram lerreds halsklud 1 mrk., af en kaabber kedel 
4 mrk. 4 skl., :/: 
Esper Hansens 2de sønner Albert og Hans Espersen som tilkommer hver 4 mrk. 10 skl., er 9 
mrk. 4 skl., der for er udlagt 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., af en kaabber kedel forde 4 skl., :/: 
Og som Jens Pedersen i Rabekegaarden der er forhen ordinered at værge for dette Salig Barn, 
indted af forskrefne hendis tilfaldene arfvepart til sig annammed hafver, saa er hand nu forberørte 
wærgemaal fri. Og Esper Hansen som har haft berørte hendis arfvepart hos sig til forskrefne udlæg 
at være. Dette saa at være tilganged, og Passeret Testerer.  Henrik Brugman. 
Esper Hansen. Olluf  Andersen.           Jens Persen 
Mikel Hop.  Jens  Hansen. 
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Anno 1702. Den 23 May. Er Holden Registrering og Wurdering,efter ædle, og mandhafte nu  Sahl:  
Casper Henrich Westerwalt, fordum Hans Kongl: May: Major til Hest paa Borringholm, som boede 
og døde paa Simlegaard /: dend 20 Maj efter middag /: beliggende i Clemmedsker sogn. Møtte ved 
samme registering af Sahl: Majorens arfvinger hans  
 
Søn Edle og mandhafte Capit: Casper Henrich Wæsterwalt,  
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, skifte skrifveren Henrik Brugman, til Wurderings mænd 
opmeldet Hans Mortsen og Laurs Hansen i Biørnegaarden begge boende i Clemmedsker sogn. 
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
I ded søndre cammer ved stuen,  
It  gl. himmel sengested med bildwerk, og skammel for 8 Sld., 3 støker ullen blaae spar lagen med 
en kappe for 6 mrk., en gl. bolster ofverdynne for 6 mrk., it gl. madskab med en dør laas og 
hengsler for 2 Sld., it klædeskab af fyrretræ med 2 døre, og en laas og 2 ferdige hengsler for 3 Sld., 
it lided auflangt bord af fyrretræ med foed for 4 mrk.,  
I Stuen. 
It gl. langt aske bord med foed for 6 mrk., it lided askebord med foed for 2 mrk., en løs benk 8 skl., 
en spinde stoel 6 skl., 3 hvide hollandske krused steen fade, hvor af de 2de er spruken sat for 1 
mrk., 2 engelske glas Botellier á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 4 ege sybøtter á 3 skl er 12 skl., en liden 
jern gryde 2 mrk., en jern gryde kraag 4 mrk., it brad sped for 2 mrk., en kierne med laag og stauf 
for 1 mrk., it brøggercar paa 3 tønder stoer for 6 mrk.,  
I Lille Stuen. 
It gl. sengested af fyretræ  for 2 mrk., it lyse skrin med skod for, og hafte 2 mrk., en jern kakelofven 
i lille stuen foruden skruer, og skinner med 5 plader for 6 Sld., en grynne kiste med it skud, og 
haspe er sat for 10 mrk., it fyre bors blad for 2 mrk.,  
Paa huus lofted eller sallen. 
It adskildt gl. brøstfeldig himmel sengested for 4 mrk., en ploug med forslit jern juhl bøsse løbere, 
og ringe med 2 gl. jerned hamle, og seeler til og it par halseeler, er tilsammen sat for 2 Sld., en gl. 
forslit arbieds wogn med 2 gl. brøstfeldige smaa stier for 1 mrk., 5 gl. Thin tallerken á 10 skl er 3 
mrk. 2 skl., it harre støf 8 skl., en gl. afbrut jern tyfve 4 skl., en finne lenke 1 mrk., en taske laas 1 
mrk., en stokøpse 3 mrk.,  
Auflsmanden som denne S: Major har antaged nu i waars navnlig Anders Hansen Soldat under 
Capit: Wæsterwalt Compagnie beretted at herved Simlegaarden er saaed Rug som er saaed 2½ 
tønde, Biug 2 tønder, der af er bekommed hos Hr: Rasmus Jensen en tønde, og hos Lars Gummeløs 
1. tønde strøe Biug udi bort lejed jord hafver Anders Svendsen som boer i Simlegaards Wandmølle 
saaed 1 4/5 tønde Biug, Peder Jensen boende i Baggegaards hused har saaed 2 tønder Biug, 
bemælte Anders Svendsen har og saaed fire tønder Haure. Sal: Majoren haver laded saae 10 tønder 
Haure, 
Summa andrager forschrefne dette Sterfboes nu forefunden middeler, foruden Sæden, 
og efterskrefne bøgger til penge 39 Sld. 1 mrk.,   
Bøggerne en tysk bog in qvarto Bernhardt Smediens, med brunt bin, en latinske bog in qvarto med 
hvidt bin Cher Jean V:Vaes Bergiee Jeseu de Flanders 1589. en foliart reisebog ofver den hellige 
skrift Henri Cum Biuting 1591. en bog in qvarto Dediceret Fursten Augusta, en stoer Octan Wadt 
byllikt udrekt is pladt tysker, en gl. qvarto bog Decideret Frow Hedewig, en tysk bog Doktor 
Mortten Lutters anfang leer leben mesterben in qvarto med hvidt bin en stoer octawe Von der 
Rekten Cheliken liebe, en octave foran teigned SD. In qvarto, en tysk bog, lekind er inderings 
Sealen etc. Med hvidt bin, en tysk octawe Von Widerleging des irthumb des Skwenekfelder, en 
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qvarto won trev hertig bus prædigten, en liden gl. octawe latinske bog med hvidt bin, it brunt in 
qvarto med sammen bunden 4 gl.bøgger uden bin er ike verdt at wurdere, forskrefne saa at være 
forefunden Testerer. Casper Henrich Wæsterwalt.  H: Brugman. 
 Hans Morttensen.   Lars Hansen. 
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Anno 1702 Den 17 July. Er efter loulig Giorde tillysning overalt Landet, holden 
Schifte og Liqvidation efter foregaaende Registrering datered dend 23 may, nest afwigt, efter Edle, 
og Mandhafte nu Sal: Major Casper Henrich Wæsterwalt, som boede, og døde paa 
Simlegaard udi Clemmedsker sogn. Imellem denne S: Mands arfvinger som er først hans efterlatte 
kieriste Welb: Dorethea Margrete Gedde for hende blef beordret at laugwærge efter Enkens 
begiering, og skifteforwalterens befalning, og nu i egen persohn var tilstæde, Anders Monsen i 
Krashave gaarden i Clemmedsker sogn, paa eene side, og paa anden side, denne Sal: Mands børn, 
og børnebørn som er capit: Casper Henrich Wæsterwalt,  
Dend  eldste daatter var afgangen Elsebeth Anna Catrina, som var i Ekteskab Edele og Mand hafte 
Major Brunow.Vice Commendant paa Borringholm  
Dend daatter var afgangne Christen der som var i ekteskab med capit: Schweren. 
Dend yngste daatter Sophia Amalie i Ekteskab med Capitain Styebolt paa Christians øe med forne 
findis efter lefvende børn  
Saa og denne S: Mands Creditorer som her efter findis indført,  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  Gregers Christensen boende i Aakirkebye, og   
skifte skrifveren Henrik Brugman,  Saa og møtte  de ved registeringen  brugende wurderings mænd.  
Hans Morttensen og Laurs Hansen i Biørnegaarden begge i Clemmedsker sogn. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
Saa blef den forskrefne forfattede registering for denne Salig Mands efterlatte kiereste oplæst og saa 
tilspurdt , om hun viste meere underretning at giøre end samme registering om formælder, efter som 
hun ej var her paa landet, da hendis S: Mand døde, men nyligen her til landet landed herin kommen, 
der til hun svarede ej videre at være bewist, end videre blef samme registering Confirereret imod en 
forteignelse som ved rettens middel i Nørre herred ved oftenlig aution er forretted paa ded udlæg og 
Gods, hans kongl: May: paa skifted efter Sal: Majorens afdøde første kiereste dend 21 December 
1698, og Hr: ambtskrifveren S: Hans Henrik Skor, paa hans K: May: weigne har ofverdraged til 
Welb: Hr: Vice Commendanten Brunnow efter ofverdragelsens videre indhold, datered dend 2 
November 1701, hvor udi Specialiter mældis, hvad Gods fer er Autioneret, ved herreds fougden S: 
Eskild Nielsen, dend 31 Oktober 1701. og der iblandt findes opteigned som og i bemelte registering 
findes anført, og der fra nu saaleedis der for fradragis, nemlig it klædeskab af fyretræ med 2 dørre, 
og en laas, og 2 ferdige hengsler for 3 Sld., it øllkar paa 3 tønder stoer for 6 mrk., en jern kakelofvn 
som er 5 plader uden skeener, og skruer for 6 Sld., 5 tin tallerkener sat for 3 mrk., af en ploug 
foruden hamle 4 mrk., Summa 12 Sld. 1 mrk. 2 skl., som saaleedis fra registeringen afgaar, blifver 
saa igien af det forhen registered, og wurdered Gods i penge 26 Sld. 3 mrk. 14 skl., videre er til 
Sterfboeds middel at anføre de i bemelte registering forfatted bøgger som af Sognepræsten hederlig 
og Well: Mand Hr: Olluf Jensen Aalborrig er nu taxered nemlig, en tysk bog in qvarto Berekard 
Skmedeis med brunt bind er sat for 6 mrk., Cher Jean V:Vaes Bergieebogen in qvarto med det 
aarstal 1589 Flanders er sat for 2 mrk., en foliart reisebog ofver den hellige skrift Henri Cum 
Betning 1591. er sat for 3 Sld. 12 skl., en bog in qvarto Dediceret Fursten Augusta, er sat for 1 Sld. 
2 mrk., en stoer Octan Wadt byllikt udrekt is pladt tysker, sat for 8 skl., en gl. qvarto bog Decideret 
Frow Hedewig, 3 mrk.,  en tysk bog Doktor Mortten Lutters anfang leer leben med sterben in 
Qvarto med hvidt bin 1 mrk., en stoer octawe Von der Rekten Cheliken liebe, 1 mrk., en octave 
foran teigned SD for 1 mrk. 4 skl., en bog In qvarto, en tysk bog. Leer undt er inder ungs seulen 
med hvidt bin etc. Sat for 5 mrk., en tysk bog in octawe Von Widerleging viderleg ung des  Skwenk 
felder for 1 mrk. 4 skl., en qvarto bog, won trev hertig bus prædigten 1 mrk., en liden gl. octawe 
latinske bog med hvidt bin for 8 skl.,  
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Angaaende ved Simlegaard i inde værrende aar lagde Sæd saa er den nu forstrøe korned anført, 
saaleedis Rugen som er 2½ tønde deraf en tønde Rug sat for 7 mrk., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., 2 tønder 
Biug hver tøndesat for 6 mrk., og vedstoed Enken at disse 2 tønder strøe Biug er laant og bekom 
med nemlig den eene tønde Biug fra Hr: Rasmus Jensen Sogne præsten Wæstermarie sogn, og dend 
anden tønde strøe Biug er laant eller bekommed fra Lars Gumløs i Hasle som før er hos teigned er 3 
Sld., de 10 tønder Haure som er saaed ved Simlegaard berette Enken at være kiøbt af hende for 
reede penge, og er hver tønde Haure sat for 2 mrk.,er 5 Sld., Summa 12 Sld. 1 mrk. 8 skl., med 
forde laane Biug som er 2 tønder, hvilked forskrefne strøe korn, saa som Biuged er laant ike kand 
eragtis anderleedis dette Sterfboe til nytte at anføre, eller til Gields betaling udlæggis, men for 
meenis Biuged berørte 2 tønder til Hr: Rasmus Jensen, og Lars Gummeløs hver en tønde Biug igien 
i efter høst at lefveris, det øfrige strøe korn som er 2½ tønde Rug, og 10 tønder Haure som Sterfboet 
er tilhørrende forblifver ved Simlegaard til in ventarium efter hans kongl: May: eller naadigste 
udgangne forordning af 15 January 1701, hvis videre sæd som Anders Svendsen udi lejed jord, her 
ved Simlegaard har saaed som er 1 4/5 tønde Biug, og 4 tønder Haure, Item Peder Jensen boende i 
Baggegaardshuused, som har saaed 2 tønder Biug med en skeppe Viker indbereigned, nok ved stoes 
af Capit: Wæsterwalt at hand haver findis hans Sal: Faders død laded saae her paa Simlegaards 
grunden 2½ tønde Biug, her med Haure de vedkommende sig at rette efter hans kongl: May: aller 
naadig low, og forordning, strøe korned som er 6 tønder ½ skeppe Biug med en skep wiker med 
bereigned, og 4 tønder Haure forblifver ved Si,legaard, til in ventarium, Biuged tønden for 6 mrk., 
og Hafre tønden for 2 mrk., er 11 Sld. 12 skl.,  
Summa som til boeds middel er anført andrager til penge 37 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Enken tillige med Capitain Wæsterwalt angaf at Henning Bohne i Rønne er skyldig her til boet paa 
en deel mølle tømmer penge 6 Sld., som de sagde at Henning Bohn i dag self har vedstaaed. 
Capit: Wæsterwalt vedstoed her til boet at skyldig være penge 2 Sld.,  
Nok blef wurdered en firkantet kiste med løet skin ofver treked for 4 mrk., en gl. kane er sat for 2 
Sld.,  
Saa blef Enken og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere til dette boes 
middel at angifve, hvor til de svarede at de ej viste meere, end angifved er, og forskrefved staar.  
Saa blef da ald forskrefne Sterfboeds middel sammen reigned og andrager til 
 48 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Hvor nest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, nemlig. 
Kongl: May: ambtskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin forteignelse først 
som rester af ded udlagte løsøre Gods som til hans Kongl: May: Prætension dend 21 December 
1698. paa skifted efter Sal: Majorens forige afdøde kiereste er blefven udlagt, og ved afslutlig 
Aution ej saa høyt kunde opdrage til betaling 43 Rd. 14 skl.,  
Dernest fordrer som rester fordrer som rester af den halfve qvartal skat for aar 1701. nemlig de 2 
sidste qvartal ratter af Simlegaarden July og Oktober, á 2 Rd. 1 mrk. 14 skl., er 4 Rd. 3 mrk. 12 skl., 
af dend 53 gaard ibiden, july og Oktober 1701. á 4 Rd. 3 mrk. 12 skl., Summa 54 Rd. 2 skl., er 81 
Sld. 2 skl., her foruden er Major Wæsterwalt skyldig til Hr: Ambtskrifver efter hans  udgifne 
obligation, af dato dend 6 November 1697 lydende paa capital 146 Rd. 4 mrk., hvorfra afgaar for de 
2de Møllesteene 26 Rd. 4 mrk., rester saa 120 Rd., deraf 5 aars rente á 5 procento 30 Rd. Er 225 
Sld., som videre hans indgifne Memorial af 17 july 1702 under hans egen haand om formælder :/: 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller lod anmælde at hvis fordring hand hafver her i boet, og er 
anført udi skifte forretningen, efter Salig Majorens for ham afdøde frue, er endnu ubetalt som er 15 
Sld. 3 mrk. 14 skl., Capitain Casper Henrik Wæsterwalt fordred for forstrekning til sin Salig Faders 
begrafvelse, opdragende til penge 74 Sld., nok for 8 allen flore 10 mrk., som er paa lysen i Kirken, 
her paa er til afkortning 9 Sld.,:/:  
til sogne præsten Hr: Olluf Jensen Aalborrig udlofved for lig begiengelsen 6 Sld.,:/:  
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iligemaade til sogne deignen Peder Jacobsen Vejer udlofved 1 Sld. 2 mrk., :/: 
nok fordred Hr: Olluf Jensen Aalborrig som rester for Paaske, og Pindse oferpenge nest afvigt á 10 
mrk er 5 Sld., her foruden er til Hr: Olluf Jensen lefvered en røed Koe som hand føede nu vinteren 
ofver, og der paa har Salig Majoren opbaared 5 Sld. 2 mrk., i ware som til afløsning saaleedis 
henstaar, nok fordred bemelte Sognepræsten Hr: Olluf Jensen Aalborrig, som til ham rester, siden 
det skifteholded efter Sal: Majorens første afdøde kiereste penge 14 Sld. 3 mrk. 12 skl., foruden 
dette angaf Hr: Olluf Jensen at til hammen er i pandt lefvered af Capitain Wæsterwalt, en brøger 
kedel paa 1½ tønde stor, som befindes udi dend skifte forretning, efter Salig Majorens forrige 
kiereste for sædekorn udlagt for penge 12 Sld., til Ambtskrifveren Hr: Hans Henrik Skor, og 
beretted Hr: Olluf Jensen at have laant Capi: Wæsterwalt der paa 18 Sld., som Hr: Olluf nu er 
bødsig, at bemælte kedel skal være følgagtig imod pengis erlæggelse, hvilken brøger kedel Capit: 
Wæsterwalt nu angaf at have saaleedis i pantsat paa sin Sal: Faders weigne, og med hans villie, og 
samtyke, deignen Peder Weier fordred for Sal: Majorens forige kierestis begrafvelse 4 Sld., som 
ham er lowed, nok fordred for Paaske og Pinse nest afvigte efter á 2 mrk er 4 mrk., er 5 Sld., :/: 
Jens Bendsen Brun i Kiøbenhavn ved Capit:Mortten Bohne i Hasle, lod fordre ved frem sente 
mihive som mælder at efter obligation er denne Sal: Major skyldig til bemælte Jens Brun Capital 
106 Sld. 1 mrk., og it aars rente, og en half tønde 4 Sld., øll. Som tilsammen andrager penge 113 
Sld. 2 mrk. 3½ skl., :/: 
Vice Commendanten Hr: Major Brunon fordred efter denne Sal: Major Wæsterwalt egen haand af 
11 oktober 1701. penge 12 Rd., og 8 læs Høe á 3 Sld hver læs Høe er 28 Rd er 42 Sld.,:/: 
Capit: Mortten Bohne i Hasle fordred efter afreigning penge 28 Sld. 2 mrk. 9 skl., som man før udi  
skifte forretning opretted efter S: Major Wæsterwalt forrige Sal Kiereste :/: 
Laurs Jensen paa Myregaard i Olsker sogn fordred som Enken vedgik 7 mrk. 10 skl., :/: 
Cornet Jens Winter boende i Clemmedsker sogn fordred paa sin forige S: Kierestes weigne 2 Sld. 3 
mrk. 10 skl.,  
Mourits Markman i Rønne fordred efter denne Sal: Mands revers paa slet papir at skulle reste penge 
13 Rd. 4 mrk., er 20 Sld. 2 mrk.,  
Enken angaf at hendis Salig Mand var skyldig til Peder Ibsen i Kiøbenhavn forloger penge 37 Rd. 
Er 55 Sld. 2 mrk.:/: 
Niels Frost i Rønne fordred 3 Sld., der paa angaf at være til afkortning, nu Sølfske at weje 2 laad, 
og saa fordred resten 6 mrk.,  
Anders Svendsen boende i Simlegaards Mølle fordred for betalte leje, for dend jord hand haver 
besaaed med 1 4/5 tønde Biug, og 4 tønder Haure, med vare som opdrager til penge 6 Sld. 2 mrk. 8 
skl., :/: 
Peder Jensen boende i Baggegaards hused fordred som  hand og paa forde jord leje hand har 
besaaed har betalt, opdragende penge 2 Sld. 2 mrk., :/: 
Holdforsteren Hans Christensen fordred efter Extract af Welb: Hr: Obersten Reeds Protocoll under 
Auditeuren Steffen Skulds haand, opteignings penge for skov huug penge 4 Rd., er 6 Sld., hvor om 
Holdforsteren paastod forud at nyde udlæg, efter som det er hans May: interesse angaaende :/: 
Herreds fougden Eskild Nielsen fordred efter sin sedel indhold penge 10 Sld. 2 mrk. 10 skl., :/: 
Anders Hansen i Hasle fordred efter sin sedel penge 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., :/: 
Ingeborig Sal: Olluf Jensens i Rønne fordred efter sin sedel først 38 Sld. 14 skl., der foruden i 
samme sin sedel angifver at have i pandt 23 laad Sølf som bestaar udi it begger, og 2 Sølfskeer, og 
der hos en liden gull ring, paa wilked pandt Hr: Majoren har opbaared reede penge 20 Sld. 2 mrk., 
og begiør udlæg for resten som pandted ike kand tilstræke, og i ligemaade begiær udlæg for de 
forde anførte 38 Sld. 14 skl., pandted angaaende, som for resten indted ventis til betalning, beholder 
Ingeborig S: Olluf Jensens indtil hun der for sin betalning er langer. :/: 
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Lars Gummeløs i Hasle fordred efter sin sedel med forde tønde laane Biug for 6 mrk., indberigned 
penge 7 Sld. 8 skl., :/: 
Jens Anker i Hasle fordred efter sin sedel for sin barber opwartning, it aar at reste 3 Sld., og vare 
bekommed for 10 mrk., er tilsammen penge 5 Sld. 2 mrk., :/: 
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel penge 15 Sld. 1 mrk. 10 skl., der paa hafver til 
underpandt 3 dosin og 7 Camerol Sølf knapper som paa sedelen  angifves at veje 7½ laad á 3 mrk er 
5 Sld. 2 mrk. 8 skl., i saa maader rester 9 Sld. 3 mrk. 2 skl., :/: 
Barbara Jens Jørgensens i Rønne fordred efter sin sedel 7 Sld. 14 skl., nok fordred for en tysk bog 
6 mrk., er 8 Sld. 2 mrk. 14 skl., :/: 
Anders Birk i Clemmedsker sogn fordred for 2 stude penge 19 Sld., :/: 
Niels Jensen i Clemmedsker sogn fordred for it les Høe penge 1 Sld. 2 mrk. ,nok  for pløyning med 
sine egne Heste fordred penge 5 mrk., arbiedsløn penge 1 mrk. 4 skl., :/: 
Mortten Olsen fordred tienesteløn som opdrager oi penge 14 Sld. 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 823 Sld. 2 mrk.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Enken saa vel som Sønnen Capit: Wæsterwalt, denne Sal: Majors 
daatter mand Welb: Hr: Vice Commendant Major Brunon, og Capit: Wæsterwalt svarede paa Capit: 
Stybolts weigne, om de vilde vedstaa eller fragaa arf og Gield, hvor til de svarede at de ike vil vide 
af arf eller Gield at sige, men sagde sig der fra efter lowen, hvor ved dette skifte saavit efter som 
ingen videre sig med Prætension angaf nu. Sluttes hvilked saa at være tilganged, og Passeret som 
foran findis indført Attestens af Gregers Christensen. H: Brugman. 
Gotfreid Lodvig.  Brunon.   Dorethea Margreta Gedde  
Salig Major Wæsterwalt efterlatte,   Casper Henrik Wæsterwalt. 
Hans Mortensen.  Lars Hansen. 
 
Saa til dette skiftes endelighed blef anteigned hvis Prætensioner her af Sterfboets 
ringe forhen anførte midler eragtis at udlæggis, nemlig, efter lowens anleedning først udlæggis Hr: 
Ambtskrifveren af sin fordring Qvartalskatten af Simlegaard for Jan: og Marty, item maj juny og 
july, nest afvigt udi dette aar 1702. for holden Qvartalskatt, opdragende efter forhen indførte 
Ambtskrifverens forteignelse 4 Rd. 3 mrk. 12 skl., giør 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., hvor for er udlagt it 
himmel sengested med bildt werk og skammel er sat for 8 Sld., her af til overs 4 mrk. 4 skl., hvis 
videre Hr: Ambtskrifverens fordringe om formælder, under staais ike imod lowen, og dend Kongl: 
allermaade forordning, om Kongens gaarders udreedelse. Datered dend 15 Jan: 1701. nogen for Hr: 
Ambtskrifverens fordringer at udlægge, belangende Capit: Wæsterwalt Prætension, om sin S: 
Faders begrafvelsis bekaastning, som hand fordrer at have forstrakt, der til med 10 mrk., for 8 allen 
flore som hand i St: Clemmeds kirke paa olter lysen hafver laded anbinde som efter forde indførsel 
er opskrefven af Capitainen for 67 Sld. 2 mrk., her af formedelst Sterfboeds slette tilstand under 
staais ej meere at got giøris i det høyeste end 15 Sld., som eragtis der til uforbi gengelig 
fornødenhed at behøfvis til denne Sal: Majorens begrafvelse, og er der før udlagt, alle forskrefne 
Tyske, og latinske bøgger som efter forhen indførte sætning andrager til penge 10 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
it gl. langt aske bord i stuen for 6 mrk., de forhen indførte 2 Sld., Capit: Wæsterwalt self har 
vedgaaed her til bort skyldig at være 2 Sld., en gl. kane for 2 Sld., til overs 3 mrk., for dette skifte at 
forwalte 6 mrk., udlagt af hvis Henning Bohne i Rønne som før ermælt her til Sterfboet er skyldig 
penge 6 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for denne forretning i alt 3 Rd., udlagt at affordre hos, Henning Bohne i Rønne hvis 
hand her til boet er skyldig disse 3 Rd., 
Stempled papir til denne forretning 3 Rixd. 4 mrk. 8 skl., der til udlagt hos Major Brunon at have 4 
mrk., en glas boteler 12 skl., til overs 4 skl., :/: 
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Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt ved Capit: Wæsterwalt udlæg at 
have 3 mrk. 4 skl., en glas boteler 12 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne udlagte Prætensioner til penge 30 Sld. 8 skl.,  
Blifver saa igien beholden 18 Sld. 10 skl.,  
som udlæggis at forblifve ved Simlegaard til dessen udreedelse efter forberørte forordnings indhold, 
og bestaar forskrefne 18 Sld. 10 skl., udi efterskrefne boe hafve nemlig 3 støker ullen blaae 
sparlagen med en kappe for 6 mrk., it madskab med en dør laas og hengsler for 2 Sld., it lided 
auflangt bord af fyretræ med foed for 4 mrk., it lided aske bord med foed for 2 mrk., en løs benk for 
8 skl., en spinde stoel 6 skl., 3 hvide hallanske krused steen fade hvor af de 2de er spruken sat for 1 
mrk., paa hus lofted eller salen kalded it adtskildt gl. brøstfeldig himmel sengested for 4 mrk., it 
hare støft for 8 skl., en afbrut jern tyfve 4 skl., en hunne lenke 1 mrk., en taske laas 1 mrk., en stok 
øpse 3 mrk., en gl. bolster ofverdynne for 6 mrk., 4 siybøtter á 3 skl er 12 skl., en liden jern gryde 2 
mrk., en jern gryde kraag 4 mrk., it brad sped for 2 mrk., en kierne med laag og stauf for 1 mrk., i 
lille stuen, en gl. sengested af fyre for 2 mrk., it lyseskrin for 2 mrk., en grynne kiste med it skud, og 
en hafte 10 mrk., it fyre bord blad for 2 mrk., en gl. forslit arbieds wogn med 2 gl. brøst feldige 
smaa stier for 1 mrk., en firkantet kiste med løit skin ofver træked for 4 mrk., ved Hr: Ambt 
skrifverens udlæg af it sengested 4 mrk. 4 skl., foruden dette er og til inventarium forskrefne udi 
indeværrende aar ved Simlegaard lagde sæd som før ermælt nemlig. Rug 2½ tønde, Biug tilsammen 
8 tønder, en half skeppe, og en skeppe weker og 14 tønder hafre, hvilked en deel af S: Major 
Wæsterwalt, item af Anders Svensen og Peder Jensen er besaaed, efter derom forskrefne forclarring 
 og er fremmed strøe korn, videre at udlægge fanttis ike angaaende en deel Creditorernis angifvelse 
om haand faaet pandt som før ermælt da som de ike kand have fyldelst udi pandted for deris 
udlaante penge, eraktis det forbilligt, og ret, at saafremt samma pandt fra den i lovlig tid ike vorder 
afløst da en hver saadan sit pandt som er haand faaet, at hafve til eiendom efter lowens maade, hvor 
ved saa dette skifte saaleedis er slutted og til endebragt. Actum Ut Supra.  
Til vidnisbiurd under vore hender.   Gregers Christensen.       Henrik Brugman. 
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Anno 1702. Den 21 july. Er Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Deeling,  efter 
ærlig, og Gudelskende nu Salig  Qvinde Sidzele Jensdaatter, som tilfore var i Ekteskab med 
afgangne  Jørgen Nielsen  som boede, og døde paa det 1. wornede kaldis Birkeskovs gaarden 
beliggende udi Olsker sogn. Hvor og sønnen Jørgen Jørgensen  endnu boer, og det Imellem 
denne Salig Qvindis efterlefvende Børn, og Børne Børn, nemlig først at reigne 4 sønner og 3 døttre, 
hvor af  
 
Dend eldste søn er Anders Jørgensen sin egen wærge.  
Dend anden søn er Niels Jørgensen og sin egen wærge. 
Dend 3. søn er Jens Jørgensen og sin egen wærge. 
Dend yngste søn er Jørgen Jørgensen og sin egen wærge   
Som alle vare her tilstæde, og ere boende i bemælte Olsker sogn. 
Dend eldste daatter Inger Jørgensdaatter som er i ekteskab med Jens Hansen i Olsker sogn. 
Dend anden daatter var Margreta Jørgensdaatter som er ved døden afgangen, og hafde Hans 
Tideman i Rønne til ekte, og haver efterlat sig, 4 børn en søn ved navn 
Jacob Tideman og 
Den yngste daatter Sidzele Hansdaatter for dem begge wærger faderen Hans Tideman boende i 
Rønne som og nu var her tilstæde, 
Dens eldste daatter er Giertrud Hansdaatter nu i ekteskab med Rasmus Hansen boende i 
Rønne. 
Dend anden daatter er Karen Hansdaatter nu i ekteskab med Jacob Andersen Felbereeder 
boende i Rønne. 
Denne Sal: Qvindis yngste daatter er Marne Jørgens daatter som haver Niels Nielsen i Olsker 
sogn til ekte, og var tilstæde paa deris hustruers weigne. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  efter ordre skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Anders Larsen og Morten Dideriksen. Begge  
boende i Olsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
En haand qvern med hus og jern seil for 9 mrk., en røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en dyr haaved Koe, 
paa leje hos Mons Svendsen boende i Magaadis huused i Olsker sogn, nu sat for 4 Sld. 2 mrk., der af 
rester leje til alle helgendag 1702. 4 mrk., 2 Faar støked  sat for 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk. , 3 Lam 
støked sat for 1 mrk. 8 skl., er 4 mrk. 8 skl., en karm wogn med tilhørrende 2 nye azle, og 4 jern 
lund styker for 7 Sld., en gl. arbieds wogn uden stier og hammel for 6 mrk., en kaabber kedel i muur 
paa en half tønde stoer er vegtig til penge 8 Sld., en sennerps qvern i en stoeker sat for 1 mrk. 4 skl., 
en sort beslagen ege kiste er nu sat for 8 Sld., it lidet sort beslagen ege skrin er sat for 6 mrk., it 
langt beslagen ege skrin med laas og hengsler for 4 Sld., en fyre kiste med hengsler for uden laas 
for 6 mrk., it fyre wraaeskab med 2 dørre, og it dragrum, og 2 laasse for 2 Sld., it gl. himmel 
sengested med bon skammel, og bræder til bon staaende i søndre lade er sat for penge 4 mrk.,  
I Østerhuused. 
It sengested med 4 stolper som gaar op igiemmen, med en ramme oven om, og skammel og bon af 
bræder for 6 Sld., i bemælte huus it sengested i den nordreste wraa med bon udi for 3 Sld. 2 mrk., 
en liden sidestoel 2 mrk.,  
I Wæsterhused. 
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It sengested med høye stolper, of en skammel 6 mrk., it gl. fyre bord med foed for 1 mrk. 8 skl., it 
deigne trug med stol for 1 mrk., en ruhl med skogle, og dret for 2 Sld., en gl. jern hille for 1 mrk. 4 
skl., en stoer hou tang for 1 mrk. 8 skl., en jern kihl 12 skl., en stoer jern hand tang for 5 mrk., en 
leer hake 6 skl., en gl. ploug med vidier og skier maarne for 1 mrk., 2 gl. harrer á 6 skl er 12 skl., en 
tike aas 1 mrk. 4 skl., it bufve sauf 1 mrk., en stok sleede med jern vidier, og dret 1 mrk. 8 skl., 2 
lær halseeler med ringe, og hofved lau med stenger udi for 3 mrk., en jern tyve for 4 skl., 3 jern stier 
ring suler á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., it stort hartøye med hammer og støf for 3 mrk., en jern aag tiste 4 
skl., it fem fierings fad med en bon udi for 1 mrk., it dito støre 12 skl., en laage tønde 12 skl., en 
kierne 8 skl., en half tønde 8 skl., en slagbenk 3 mrk., it lided ølkar 1 mrk. 4 skl., en metal mortere 
med støer for 10 mrk., it par lysestager af mæssing for 6 mrk., en lyse plade af mæssing 1 mrk. 4 
skl., it mæssing beken for 3 mrk., en gl. stand tønde 12 skl., 13 skaalpund Thin mangut som er 4 
fade og 7 tallerken, skaalpundet er sat for 1 mrk. 4 skl er 4 Sld 4 skl., en liden tree fod af jern for 2 
mrk., en større tree foed af jern for 2 mrk., en gl. ubrugelig brendevins pande med hat og piber, er 
vegtig til penge 9 Sld., en liden mæssing kedel for 3 mrk., en liden ballig for 8 skl., it laag og hank 
af tin til it krus for 10 skl., en lyse form af fyre stauver for 8 skl., en fyre tragter for 6 skl., en gl. 
otting med 2 bonne 4 skl., 2 smaa sædestole med halm bonne udi á 6 skl er 12 skl., en gl. spin rok 
for 2 mrk., 8 styker smaa fyre bræder i dend wæster lenge ofver stalden støked sat for 4 skl., er 2 
mrk.,  
Sengeklæder i wæsterhused. 
En linnen sengedynne 2 mrk., en linnen hofdynne 1 mrk. 8 skl., it ranned sengklæde i krobhused 
med tvined warp for 3 mrk., en linnen sengedynne 1 mrk., en gl. hofpude uden lin vor 1 mrk., en gl. 
hofdynne 14 skl., i østerhused i nordwæster seng, en bolster ofverdynne 14 mrk., endnu en bolster 
ofverdynne 5 Sld., en bolster hofved dynne 6 mrk., en gl. olmerdug hofdynne 2 mrk. 8 skl., en blaae 
ranned hofdynne 5 mrk., nok en ranned hofdynne 2 mrk., en linnen hofved pude 1 mrk. 8 skl., en 
ullen og linnen hofvedpude 1 mrk. 8 skl., 2 hvide linnen hoved puder med røt tøy forenden uden lin 
waar begge 3 mrk., en bolster hofvedpude uden lin waar for 1 mrk. 12 skl., en linnen hofvedpude 1 
mrk., en linnen ofverdynne med dun udi for 3 mrk. 8 skl., en sort ranned ullen, og linnen 
underdynne 2 mrk. 8 skl., en gl. linnen underdynne 3 mrk. 8 skl., it bruegarns lagen 5 mrk., 2 
bruegarns pude waar med strik begge 5 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder  
En nye flamsk agedynne med barked skin under for 6 mrk., it flamsk hiønde med skin waar under 
for 4 mrk., it lesned benkedynne waar med brunt under waar for 5 mrk., en syed agedynne med 
barked skin under 1 mrk. 8 skl., it gl. syed hiønde med skin waar under 1 mrk. 8 skl., it lesned langt 
hiønde med lapped foer under 1 mrk. 8 skl., it gl. lesned gul hiønde 12 skl., en syed benkedynne 
med ranned under foer 3½ alen lang for 7 mrk. 8 skl., en røe wefved gl. benkedynne med spoel 
skaded under foer 4 allen lang for 2 Sld., en syed benkedynne med braaged under foer 3½ alen lang 
for 2 Sld. 2 mrk.,  
Lin klæder. 
It bruegarns handklæde 4 alen lang for 2 mrk., it blaargarns lagen for 3 mrk., it bruegarns groft 
lagen for 6 mrk., it groft bruegarns pude vor for 2 mrk., it dito med strik 2 mrk. 8 skl., en gl. bord 
dug 1 mrk., it gl. dreils handklæde 12 skl., 2 gl. brødder á 8 skl er 1 mrk., en gl. glas Botelie paa 3 
potter for 12 skl.,  
Denne Sal: Qvindis Ifareklæder er efterskrefne, en sort Sardres  half kioel under fored med gl. graae 
wærk sat for 2 Sld., en røe filtis kloke for 6 mrk., it blaat floereds gl. snørlif 3 mrk., en sort hiem 
giort sardris kioel 7 mrk., it røt kirseis skiørt 6 mrk., en sort hufve af klæde 2 mrk., en sort sardris 
moffe 1 mrk., it bruegarns forklæde 1 mrk. 8 skl., it blaat gl. forklæde 8 skl., summa 8 Sld. 3 mrk.,  
Hvilke sønnerne bevilged at skal deelis denne S: Qvindis døttre imellem, efter som sønnerne 
imellem sig self indbyrdis har forhen deelt faderens klæder, da hand ved døden afgik. 
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Saa tilkommer de 3de denne Sal: Qvindis døttre deraf en hver af deris S: Moders Ifareklæder 11 
mrk. 10 2/3 skl.,  
Dend eldste daatter Inger Jørgens daatter i ekteskab med Jens Hansen i Olsker sogn for sin 
anpart som er af sin S: Moders Ifareklæder 2 Sld. 10 2/3 skl., er udlagt it røt kirsies skiørt for 6 
mrk., en sort klæde hufve 2 mrk., en sort sarties moffe 1 mrk., it bruegarns forklæde 1 mrk. 8 skl., it 
blaat forklæde 8 skl., hos Niels Niels udlæg 10 2/3 skl., :/: 
Dend anden daatter S: Margreta Hans Tideman hendis børn tilkommer af deris S: Mormoders 
Ifareklæder 2 Sld. 3 mrk. 10 2/3 skl., der for er udlagt it blaat floereds gl. snørlif 3 mrk., en sort 
hiem giort sardris kioel 7 mrk., hos sin søster Marne Niels Nielsens udlæg 1 mrk. 10 2/3 skl., :/: 
Dend yngste daatter Marne  Niels Nielsen i Olsker sogn tilkommer af sin S: Moders Ifareklæder 
penge 2 Sld. 3 mrk. 10 2/3 skl., udlagt en sort Sardres  half kioel under fored med gl. graae wærk sat 
for 2 Sld., en røe filtis kloke for 6 mrk., til overs 2 mrk. 6 skl., :/: 
Nok blef angifven dette Sterfboe til bæst; nemlig 2 Sølfskeer med en krused knap paa hver vegtig 3 
laad á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en fladskafted Sølfskee paateigned med JNS: MD. 1682 er vegtig til 
penge 2 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 138 Sld. 3 mrk. 10 
skl.,  
Saa blef alle forskrefne vedkommende af den som nu tilstæde var, af skifteforwalteren tilspurdt, om 
de viste meere løsøre som denne Sal: Qvinde kunne tilhøre, hvor til de svarede ej videre at være, 
end angifved er og forskrefved staar, hvor saa de ved dette Sterfboes løsøris Registering er slutted. 
Og som dagen nu er forløben saa Sluttes denne forretning der ved at dend i morgen videre kand 
foretagis, hvilked saa at være tilganget og Passeret Testerer H: Brugman. Anders Larsen.  
Morten Dideriksen.        Anders Jørgensen.    Niels Jørgensen     Jens Jørgensen.       
Jørgen Jørgensen.            Jens Hansen.      Hans Tideman.               Niels Nielsen. 
 
Nest paafølgende Den 22 july 1702. er atter med denne forretning udi de ved 
kommendis nerværrelse, end videre foretagen, og Passeret, som her efter følger, videre befinde efter 
it skiftebref ganged efter S: Jørgen Nielsen som boede, og døde paa ded 1. wornede gaard kaldis 
Birkeskovsgaarden i Olsker sogn, datered dend 14 july aar 1693, udi hvilked skiftebref findis 
indført en skiøde Contract at berørte S: Mands Yngste søn Jørgen Jørgensen skal til ævendelig arf 
og eiendom, nyde, og beholde for sig, og sine arfvinger, forskrefne 1. wornede Birkeskoufgaarden i 
Olsker sogn. og der af sine sødskende saavit deris anpart sig andrager efter deris Sal: Fader at arfve 
at udløsse med videre udtydelig forclaring samme indførte skiøde contract om formælder af samme 
contract sees bemælte 1. wornede Birkeskoufs gaarden er anslagen denne Salig Qvinde og samptlig 
hendis børn imellem for 500 Sld., hvor af Moderen da arfvede først paa sin egen hofved laad penge 
250 Sld., og der for uden som lowen om formælder en broderlaad sm er 38 Sld. 1 mrk. 13 7/19 skl., 
der for uden helften af den broderlaad som dend eldste søn Anders Jørgensen efter forde sin S: 
Fader Jørgen Nielsen udi forberørte 1. wornede Birkeskoufs gaarden paa dend tiid arfvede, og 
Anders Jørgensen udi samme skiftebref til betalning ud af dend 31 gaard hand da blef berettiged til 
bemelte sin moder, og sødskende ofverdrog efter derom samme skiftebrefvis formælding, som nu 
blef læst og paaskrefven, og er moderens anpart af Anders Jørgensens arfvelaad helften der af som 
er 19 Sld. 14 10/13 skl., Saaleedis blifver, og er Moderens denne S: Qvindes Sidzele Jens 
daatters fulde anpart udi berørte 1. worned Birkeskovs gaarden eftersom forskrefved staar i alt 
penge 307 Sld. 2 mrk. 12 4/13 skl., den øfrige halfpart som er 152 Sld. 1 mrk. 3 4/13 skl., 
tilkommer, og forhen er deelt denne Sal: Qvindis børn samptligen til arf efter deris S: Fader 
Jørgen Nielsen imellem, og er iblandt denne sidste Summa ikun helften af den eldste søn Anders 
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Jørgensens anpart beregned, og som før ermælt de 192 Sld. 1 mrk. 3 skl., efter Faderen Salig 
Jørgen Nielsen tilkommer 3 sønner og 3 denne Sal: Mand Jørgen Nielsen døttre, hvor af saa en 
broderlaad blef 42 Sld. 2 mrk. 14 8/9 skl.,  og en søsterlaad er 21 Sld. 1 mrk. 7 4/9 skl., i forskrefne 
Citeret skiftebref opretted efter Sal: Jørgen Nielsen findes og en Contract indført angaaende dend 
31 jord eiendoms gaard i Olsker sogn. hvilken gaard dend eldste søn Anders Jørgensen der efter til 
ævindelig arf og eiendom er berettiged, og sine sødskende tillige med panthaveren Sr: Mortten 
Bohne udi Hasle at udløsse, eftersom berørte Contract videre formælder, og hafver Anders 
Jørgensen som før ermælt til betalning ofverdraged sin arfvepart af berørte 1. wornede 
Birkeskovsgaarden, og naar Anders Jørgensen egen arfvepart udi forberørte 31 gaard i Olsker sogn, 
5 Sld. 2 mrk. 15 9/13 skl., beriegnis, blef da beholden som Moderen og de andre hendis børn, da 
tilkom udi dend 31 gaard i Olsker sogn at arfve 27 Sld. 1 mrk. 14 10/13 skl., hvor af dend halfve 
part efter faderen som er 13 Sld. 2 mrk. 15 skl., arfvedis, og tilkommer de 3 sønner og 3 døttre, er 
saa der af en broderlaad 3 Sld. 3 1/3 skl., og en søsterlaad er 6 mrk. 1 2/3 skl., dend anden halfve 
part tilkom moderen denne Sal: Qvinde Sidzele Jensdaatter som nu dette Sterfboe til Nytte anføris 
som er penge 13 Sld. 2 mrk. 15 skl.,  
Summa andrager ald forskrefne dette Sterfboes løsøre og Jordepenge  
460 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Der imod blef angifven efterskrefne Prætensioner, og er der til giort udlæg som her 
efter følger, nemlig. 
Efter formælte skiftebref ganged efter S: Jørgen Nielsen tilkommer Sal: Margreta Hans 
Tideman Samptlige børn af løsøre arfvepenge 2 Sld. 3 mrk., her for er udlagt 13 skaalpund Thin 
som er 4 fade, og 7 Thin tallerken mangut punded sat for 1 mrk. 4 skl., er 4 Sld. 4 skl., til overs 5 
mrk. 4 skl., :/:   
Jens Hansen i Olsker sogn fordred for en deel forstrekning til denne S: Qvindis begrafvelse som 
tilsammen opdrog til penge 18 Sld. 1 mrk., udlagt en gl. ubruelig brendevins pande med hat, og 
piber er vegtig til penge 9 Sld., en karm wogn med tilhørrende 2 nye azle, og 4 jern lunstøker for 7 
Sld., en slagbenk for 3 mrk., 2 lær halfseeler med ringe og 2 hofved stoele, med stenger udi og 2 lær 
hoved lov 3 mrk., it stort hartøy med hamer og støf for 3 mrk., :/: 
Jørgen Jørgensen i Olsker sogn fordred for en deel forstrekning til denne S: Qvindes begrafvelse 
som tilsammen opdrog til penge 6 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt i østerhused it sengested med 4 stolper 
som gaar op igennem med ramme oven om, og skammel , og bon af bræder for 6 Sld., en jern kil 
for 12 skl.,  it bufve sauf for 1 mrk., :/: 
Hans Tideman i Rønne fordred som vedgikes opdrog tilsammen penge 11 Sld. 1 mrk.,  udlagt it 
langt beslagen ege kiste med laas og 3 hengsler for 4 Sld., en syed benkedynne med braaged under 
foer 3½ alen lang for 10 mrk., it bruegarns groft lagen for 6 mrk., af linnen ved sine børns udlæg, 5 
mrk. 4 skl., en bolster hofved dynne i nordwæste seng i østerhused for 6 mrk., en bolster hofved 
pude uden lin waar 1 mrk. 12 skl., :/: 
Niels Nielsen i Olsker sogn fordred som vedgikes og opdrog til penge 9 mrk. 4 skl., udlagt it par 
mæssing lysestager for 6 mrk., en linnen overdynne med dun udi dend nordwæste seng i østerhused 
for 3 mrk. 8 skl., til overs 4 skl., :/: 
Mortten Hansen som har tient hos denne Sal: Qvinde fordred tienesteløn penge 3 Sld., udlagt it fyre 
wraaskab med 2 laasfaste døre, og it drag rum udi for 2 Sld., it himmel sengested med bon til i 
søndre lade foruden himmel for 1 Sld., :/: 
Sognepræsten Hr: Mag: Søfrens Skade lod fordre efter foreening forlig begengelsen penge 2 Sld., 
en bolster ofverdynne er sat for 5 Sld., der af disse 2 Sld.,:/: 
Sogne deignen Christen Christensen Lin for liig begengelsen er bevilged for sin umage penge 3 Sld. 
Udlagt af en bolster ofverdynne  er sat for 5 Sld., der af at have disse 3 Sld., :/: 
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Jens Jørgensen  i Olsker sogn fordred som hand har forstragt til denne Sal: Qvindes begrafvelse 7 
mrk., udlagt i wæster seng i østerhus, en olmerdugs hofdynne for 2 mrk. 8 skl., en blaae ranned 
hofdynne i wæster seng  østerhused for 5 mrk., til ofvers 8 skl., :/:  
Jørgen Dideriksen fordred arbiedsløn 2 mrk., udlagt en syed agedynne med barked skin under for 1 
mrk. 8 skl., ved Jens Jørgens udlæg de 8 skl., :/: 
Sidzele Dideriksdaatter fordred tienesteløn som vedgikes i alt penge 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt i 
Nordwæste seng i østerhused, en bolster overdynne for 3 Sld. 2 mrk., it flamsk hiønde med skin 
under 4 mrk., en linnen hofved pude 1 mrk., :/: 
Byeskrifveren Mads Pedersen boende i Rønne hammen bevilgede samptlig arfvingerne for sin 
umage at laugwærge for denne Salig Qvinde 3 Sld., udlagt 2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 7 mrk., 3 Lam á 
1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., hos Sidzele Dideriksdaatters udlæg 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium penge 4 Sld. 2 mrk., udlagt 2 gl. Sølfskeer medkrused knapper 
for 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt 6 Sld., udlagt en sort beslagen egekiste er sat 
for 8 Sld., der af disse 6 Sld., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt af en sort beslagen egekiste disse 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt af en sort beslagen egekiste 2 
mrk., en liden tree foed 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 71 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Lignet bliver udi behold og til deeling af løsøre godsed penge 67 Sld. 2 skl.,  
Som deelis imellem denne S: Qvindis efter lefvende børn og børne børn som er først 4 sønner og 3 
døttre er der af en broderlaad 12 Sld. 12 skl., og en søsterlaad er 6 Sld. 6 skl.,  
For dend eldste søn Anders Jørgensens anpart af løsøre som er 12 Sld. 12 skl., er udlagt en røed 
koe for 5 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn uden stier og hammel for 6 mrk., it ranned sengklæde med 
tvinned warp i kiøbhused for 3 mrk., en linnen sengedynne i wæsterhused for 2 mrk., en linnen 
hofved dynne 1 mrk. 8 skl., en linnen sengedynne i krobhused for 1 mrk., en gl. hofved pude uden 
lin waar 1 mrk., en gl. linnen hofved dynne for 14 skl., en røe wefved gl. benkedynne med spoel 
skaded under foer 4 allen lang for 2 Sld., it blaargarns lagen 3 mrk., af it gl. handklæde at have 6 
skl., :/: 
Dend anden søn Niels Jørgensen for sin anpart af løsøre som er 12 Sld. 12 skl., udlagt en 
dyrhaared Koe paa lije hos Mons Svendsen boende i Magaards hused i Olsker sogn. nu sat for 4 Sld. 
2 mrk., der af rester leje til allehelgendag 1702. penge 4 mrk., it sengested i øster hused i dend 
nordøste wraa for 14 mrk., en stoer jern haandstang for 5 mrk., en teke aas 1 mrk. 4 skl., it 5 fierings 
Fad med en bon udi 1 mrk., it større fad for 12 skl., it mæssing beken for 3 mrk., it deigne trug med 
trugstoel 1 mrk., en laage tønde 12 skl., :/: 
Dend 3 søn Jens Jørgensen for sin anpart af løsøre som er 12 Sld. 12 skl., er udlagt en haand 
qvern med hus og jern seil for 9 mrk., en fyre kiste med hengsler uden laas for 6 mrk., en syed 
benkedynne med ranned under foer 3½ alen lang for 7 mrk. 8 skl., I Østerhus i nordwæste seng, en 
ranned hofved dynne 2 mrk., en linnen hofpude for 1 mrk. 8 skl., en ullen og linnen pude 1 mrk. 8 
skl., 2 hvide linnen hofvedpuder med røt tøy forenden uden lin waae begge for 3 mrk., it bruegarns 
lagen for 5 mrk., 2 bruegarns pude waar med strik for 5 mrk. 8 skl., 2 gl. brødder for 1 mrk., en glas 
boteller 12 skl., i wæster hused it sengested med høye stolper og skammel for 6 mrk., :/: 
Dend yngste søn Jørgen Jørgensen for sin anpart af løsøre som er 12 Sld. 12 skl., udlagt en 
kaabber kedel paa en half tønde store er i mur, og vegtig til penge 8 Sld., en rul med jern tappe og 
skogle for 2 Sld., en jern hille 1 mrk. 4 skl., en leer hake 6 skl., en gl. ploug med vidier og skiær 
maarne 1 mrk., 2 gl. harrer 12 skl., en stoke sleede med dret, og jern vidier for 1 mrk. 8 skl., en jern 
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tyfve 4 skl., 3 jern stier suller 1 mrk. 2 skl., en jern aag trise 4 skl., en kierne 8 skl., en halftønde 8 
skl., it lided øll kar for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Dend eldste daatter Inger Jørgensdaatter som er i ekteskab med Jens Hansen hende 
tilkommer af løsøre 6 Sld. 6 skl., der for udlagt, en fladskafted Sølfskee teigned med JNS.SJD. 
1682 er vegtig til 2 Sld., it lesned benkedynne waar med brunt under foer for 5 mrk., i Nord 
wæsteseng i Østerhus, en sort ranned ullen og linnen underdynne for 2 mrk. 8 skl., en linnen 
underdynne for 3 mrk. 8 skl., it bruegarns handklæde 4 allen lang for 2 mrk., 8 støker smaa fyre 
bræder á 4 skl er 2 mrk., en gl. borddug 1 mrk., af it gl. handklæde 6 skl., :/: 
Dend anden daatter S: Margreta Hans Tidemans børn tilkommer af løsøre 6 Sld. 6 skl., der for 
udlagt, en sinnerps qvern for 1 mrk. 4 skl., en stoer houtøy for 1 mrk. 8 skl., den største treefoed for 
2 mrk., en mæssing kedel 3 mrk., en balig for 8 skl., it Thin laag og hank til it krus 10 skl., en lyse 
form af stour for 8 skl., 2 smaa sædestoele 12 skl., en nye flamsk benkedynne med barked skin 
under for 6 mrk., it syed hiønde med skin waar under 1 mrk. 8 skl., it lesned langt hiønde med 
lapped foer 1 mrk. 8 skl., it gl. gul lesned hiønde 12 skl., it brue garns pude waar 2 mrk., it dito 2 
mrk. 8 skl., :/: 
Dend yngste daatter Marne Jørgensdaatter som er i ekteskab med Niels Nielsen i Olsker sogn 
hende tilkommer af løsøre 6 Sld. 6 skl., der for udlagt, en metal mortere med støder er sat for 10 
mrk., it lided sort beslagen egeskrin for 6 mrk., it fyre bord med foed 1 mrk. 8 skl., en side stoel for 
2 mrk., en mæssing lyse plade 1 mrk. 4 skl., en stand tønde 12 skl., en gl. otting med 2 bonner for 4 
skl., en spind rok 2 mrk., en fyre tragter for 6 skl., ved forige it udlæg 4 skl., :/: 
Ded 1. wornede i Olsker sogn som kaldis Birkesgaarden hvor udi denne S: Qvinde tilkommer som 
før ermælt 307 Sld. 2 mrk. 12 4/13 skl., hvilked deelis imellem denne Salig Qvindes samptlige børn 
som først er at reigne 4 sønner og 3 døttre, er deraf en broderlaad 55 Sld. 3 mrk. 12 4/11 skl., og en 
søsterlaad er 27 Sld. 3 mrk. 14 2/11 skl.,  
Item tilkommer denne Salig Qvinde af den 31 gaard i Olsker sogn som og før ermælt penge 13 Sld. 
2 mrk. 15 skl., som deelis iligemaade imellem forskrefne denne S: Qvindes 4 sønner og 3 døttre, er 
der af en broderlaad 9 mrk. 15 9/11 skl., og en søsterlaad er 4 mrk. 15 10/11 skl., denne Sal: 
Qvindes afdøde daatter Margreta Hans Tidemans børn tilkommer først efter deris moder fader 
Sal: Jørgen Nielsen af ded 1. wornede i Olsker sogn penge 21 Sld. 1 mrk. 7 4/9 skl., item af 
bemælte wornede efter nu deris Sal: Mor Moder arfved 27 Sld. 3 mrk. 14 2/11 skl., er 49 Sld. 1 
mrk. 5 skl., hvilked deelis imellem den Salig Qvindes en søn og 3 døttre, er der af en broderlaad 19 
Sld. 2 mrk. 14 4/5 skl., og en søsterlaad er 9 Sld. 3 mrk. 7 2/5 skl., Item tilkommer disse forde S: 
Margreta Hans Tidemans børn efter morfaderen S: Jørgen Nielsen af den 31 gaard i Olsker sogn 6 
mrk. 1 2/3 skl., og nu efter deris Mor Moder arfved penge 4 mrk. 15 10/11 skl., er 11 mrk., hvilket 
deelis iligemaader imellem hendis efterlatte en søn og 3 døttre er der af broderens laad penge 4 mrk. 
6 2/5 skl., og hver søsterlaad er 2 mrk. 3 1/5 skl., Nok tilkommer den af løsøre arf efter deris Sal: 
Morfader 11 mrk., item efter deris salig mormoder penge 6 Sld., er 8 Sld. 3 mrk. 6 skl., Hvilked og 
deelis imellem berørte børn en søn og 3 døttre er der af broderens laad 3 Sld. 2 mrk. 2 2/5 skl., og en 
søsterlaad er 7 mrk. 1 1/5 skl., efter at saa var indført lignet, og udlagt, saa blef samptlig tilstæde 
værrende vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at angifve som dette 
Sterfboe kunde vedkomme, hvor til de svarede at de vare vel tilfreds med den forhen udi S: Jørgen 
Nielsens  skiftebref indførte Contract og Skiøde, nemlig, at Jørgen Jørgensen som er den yngste søn 
skal for sig og sine arfvinger nyde, og beholde Birkeskoufsgaard ded 1. wornede i Olsker sogn. og 
nu enhver efter forskrefne udreigning at betalis af Jørgen Jørgensen, nu hver sin anpart, naar det af 
den begiæris, eller om nogen af arfvingernis anpart bliver nogen tiid ubetalt henstaaende, da Jørgen 
Jørgensen Summen efter lowen, og forordningen med 5 procent aarlig af Summen til rente at gifve, 
hvilked Jørgen Jørgensen saaleedis lowed at vil efter komme, og naar saa Jørgen Jørgensen en hver 
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arfving for sin anpart betaler da lower de at gifve ham der for tilbørlig Qvitering, i det øfrige tilstaar 
samptlig arfvingerne nemlig Anders Jørgensen paa sine egne wiegne, Niels Jørgensen  paa sine 
egne weigne, og Jens Jørgensen paa sine egne weigne, Jens Hansen paa sin hustruis weigne, item 
Hans Tideman paa samptlige sine børns, og svogres weigne, sampt og Niels Nielsen paa sin hustruis 
weigne at Jørgen Jørgensen hans hustru Sidzele Hans daatter, og begge deris arfvinger forskrefne 
1. wornede Birkeskoufsgaarden, at skal nyde, og beholde ævindelig arf, og eiendom for alle og en 
hvers paatale, være sig forføede, og uføede, efter som den Contract, og skiøde udi Sal: Jørgen 
Nielsens skiftebref dend 14 July 1693. indført videre formælding, at saa ved magt i alle maader, 
naar betalningen til en hver arfving, efter dette, og bemælte skiftebrefvis indhold vorder erlagt, 
angaaende Anders Jørgens arfvepart, som hand nu arfver efter forde sin Sal: Moder, da fremviste 
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn, en af Anders Jørgensen til ham udgifne Obligation, 
datered den 16 November 1701, med forsikring i Anders Jørgensens beste, og reedeste midler, og 
Niels Nielsen der udi har godsagt for Anders Jørgensen til Hans Svendsen, med videre des 
formælding, og nu her paa skifted lofved Hans Svendsen paa Anders Jørgensens weigne at betale til  
Mag Søfren Skade for restende tiende 4 Sld.,  og obligationen mælder om 36 Sld., med rente til 16 
November 1702. 7 mrk. 3 skl., nok fordred Hans Svendsen af Anders Jørgensen for en Hoppe 3 Sld. 
2 mrk., er tilsammen 45 Sld. 1 mrk. 3 skl., nok for stempled papir til bemelte Obligation for 3 mrk., 
er saa 46 Sld. 3 skl., hvor for Hans Svendsen for meente at nyde sin betalning af Anders Jørgens 
anpart i forberørte 1. wornede i Olsker sogn, som Niels Nielsen  har Cavaret for, saa tilstod Anders 
Jørgensen nu her paa skifted godvillig, at Niels Nielsen som har Caveret for ham til bemælte Hans 
Svendsen, at hand maa opbære forskrefne 46 Sld. 3 skl., hos sin broder Jørgen Jørgensen, og saa 
efter sit løfte at fornøye Hans Svendsen forberørte Summa, og naar saa Jørgen Jørgensen det, og 
resten som Anders Jørgensen til kommer før ermelt af Birkesgaarden i arf efter bemelte sin S: 
Moder til Niels Nielsen og Anders Jørgensen betaler af Birkesgaarden, saa lofver de der for Jørgen 
Jørgensen tilbørlig at Qvitere, saa Jørgen Jørgensen skal være og blifve uden skade i alle maader, 
hvilked saaleedis haft, og uryggelig skal holdis, og efter kommis, efter som foran findis indført, og 
arfvingerne ej videre dette Sterfboe at kunde vedkomme hafde at angifve, en angifved er, og 
forskrefved staar, des til vidnisbiurd under samptlige vore hender 
skiftesteden den 22 july 1702,        Henrik Brugman. 
Anders Jørgensen                    Niels Jørgensen.                      Jens Jørgensen. 
Jørgen Jørgensen.                    Jens Hansen.                           Hans Tideman. 
Mortten Dideriksen.                 Niels Nielsen.                          Anders Larsen. 
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Anno 1702. Den 22 july. Er Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation  efter 
Hans Hansens Salig  Hustru Margreta Hansdaatter, som boede og hun ved døde i Tieg i  
Olsker sogn. imellem denne Salig Qvindis efterlatte  Mand bemelte Hans Hansen paa eene side, og 
paa anden side,  denne Salig Qvindes  børn som er 3 sønner og en daatter, hvor af  
 
Dend eldste søn er Hans Hansen boende i Olsker sogn.  
Dend anden søn er Trued Hansen i Olsker sogn, tiende hos Sognepræsten. 
Dend yngste søn er Rasmus Hansen boende i Røe sogn som alle er deris egne wærger. 
Daatteren er Giertrud Hansdaatter er Enke for hende wærger broderen bemælte Rasmus 
Hansen. 
  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig  og skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme 
skifte er til Wurderings mænd opmeldet Morten Dideriksen  og Lars Ødbersen. Ibiden,  
Hvor da er forefunden og Passeret følgende  
 
5 stolperum gl. hus med straatag paa med en liden plads til kalgaard norden for hused, det 
tilsammen sat for penge 8 Sld.,  
I stuen. 
En gl. kiste med en hasp paa for 4 mrk., en gl. wogn uden stier 1 mrk., en halftønde med en bon udi 
8 skl., en gl. tønde 4 skl., it gl. bord 1 mrk., en gl. hand qvern med hus for 2 mrk., 2 gl. spanner, og 
en kitte á 2 skl er 6 skl.,  
 
Denne S: Qvindes Ifareklæder er berettis at være anvent til begrafvelsen, efter anfordring hafde de 
vedkommende samptlig som tilstæde var ej meere at angifve til boeds bæste,  
Saa  blef boeds middel sammen reigned som er 10 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Der imod blef angifven efter skrefne Gield som Hans Hansen er skyldig. 
Trued Hansen i Østermarie sogn  lod fordre 3 mrk. 8 skl.,  
Karne S: Lars Ibsen i Rønne lod fordre 1 mrk.,  
Anders Jacobsen i Rønne lod fordre for en half skeppe Malt 1 mrk.,  
Hans Svendsen i Dyngegaarden lod fordre 2 mrk. 6 skl.,  
Niels Jørgensen paa Hallegaarden lod fordre 2 mrk.,  
Jacob Pedersen i Olsker sogn lod fordre 1 mrk., 
Henning Køllere ibiden lod fordre 1 mrk.,  
Jens Hansen ibiden lod fordre 13 skl.,  
Boel Niels Nielsen i Løsebek fordred 1 mrk. 8 skl.,  
Hans Hansen i Clemmedsker sogn fordred 3 mrk.,  
Svend Trulsen i Teign fordred paa sin søn Jørgen Svends weigne 5 mrk.,  
Nok fordred for sig self til udfarten forstragt 7 mrk.,  
Hans Hansen angaf at være skyldig for 2 aar dagsværk penge til Ambtstuen 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Summa 11 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
Ligned blifver Gielden høyere, end det anførte Gods – 1 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Saa at indted er ofver blefven arfvingerne  imellem at deele, og skulle vel der foruden betalis noged 
til skifte rettighed, men som indted er at bekomme kand det der ved forblifve, og som lowen 
mælder at manden svarer til Gielden imens hand lefver saa forelæggis Hans Hansen Gielden som 
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før ermelt at betale og der imod haver hand det anførte hus, og det lided løsøre beholden, dette saa 
at være Passeret Testerer. H. Brugman.        Morten  Dideriksen.   
 Lars  Ødbersen.             Hans H H Hansen.       Rasmus R H S Hansen. 
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Anno 1702. Den 22 july. Er Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation  efter 
Svend Truedsen Salig  Hustru Anna Jørgensdaatter, som boede og  døde i Tiegn i Olsker 
sogn. imellem hendis efterlatte Mand bemelte Svend Truedsen paa eene side, og deris sammen 
auflede børn som er 3 sønner, og en daatter, hvor af  
 
Dend eldste søn er Jørgen Svendsen her ibiden. Sin egen wærge. 
Den anden søn er Lars Svendsen udenlands for ham er faderen wærge, 
Dend yngste søn er Thuels Svendsen paa 14 aar gl.  
Daatteren Boel Svendsdaatter 27 aar gl. for dem er faderen self wærge. Hvor saa møtte paa 
bernens weigne deris sødskien barn Jørgen Kieldsen i Tiegn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, forde fuldmegtig  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Morten Dideriksen  og Lars Ødbersen. Ibiden.. 
Hvor for Passeret  
 
8 stolperum gl, hus med hvis derudi jord, og nagelfast nu fore findis med it kaalhave rum sønden for 
hused, det tilsammen sat for 10 Sld. En gl. wogn uden stier 3 mrk., it bord i stuen 12 skl., en gl. 
tønde 8 skl., en ballig 8 skl., en gl. gl. vand kitte 2 skl., 2 hand qvern steene 1 mrk., 
Summa boeds middel er 11 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
en lyke sædis jord beliggende sydøst fra hused, er 8 skep.lan jord helften Biug jord, og Helften 
Haure jord som faderen self ansatte paa penge som hand den self har kiøbt fore nemlig 28 Sld. Og 
der af tilkommer faderen dend halfvepart 14 Sld., og hver søn deraf tilkommer 4 Sld., Og daatteren 
2 Sld., efter der om deris nemlig faderens og bemelte børnens slegt indbyrdis samtyke, og imod 
forskrefne 11 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
boehafve, er Svend Truelsen skyldig at betale til Vidrik Haagensen 4 mrk.,  
Niels Dideriksen i Olsker sogn lod fordre 3 mrk.,  
Item Jens Povelsen ibiden lod fordre 1 mrk. 8 skl.,  
Til Sognepræsten angaf Svend Truelsen at være skyldig for liig begengelse 3 mrk. 8 skl.,  
Nok angaf at være skyldig til Ambtstuen for 2 aars dags værk penge 3 Sld. 8 skl., er 6 Sld. 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium 1 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage 3 mrk., er 7 Sld. 8 skl.,  
Wurderings mændene lowed Svend Truelsen self at betale. 
Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk.,  
Blifver saa Prætensionerne 7 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Blifver af hused, og løsøret beholden 14 mrk. 6 skl., som Svend Truelsen tillæggis imod sin S: 
Hustruis begrafvelsis bekaastning, som saaleedis er Passeret, og efter skifteforwalterens anfordring 
hafde faderen, og tilsiuns wærgen ej videre at angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, eller 
være til bæste, des til vidnisbiurd under vore hender paa skiftet, Actum Ut Supra.  
H. Brugman.       Svend  S T S Truelsen.        Jørgen J K S  Kieldsen. 
Morten M D S  Dideriksen.                   Lars L:Ø:S: Ødbersen.  
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Anno 1702. Den 24 july. Er efter ergangne Dom, Til Søndre Herred Ting in July nest forleden en 
Rigtig Registering, og Wurdering, og der efter Liqviditation paa Olluf Jensen som er til Huuse 
hos Jens Ollufsen i Pedersker sogn. Hans boes midler, efter som at bemelte Olluf Jensen af retten 
er tilfunden forbegangne lejermaal udi hans ekteskab med Anna Jensdaatter i Aakier sogn, efter 
lowen at skulle strafis paa hans yderste formue,  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtiges Absens, og paa egne weigne skifte skrifveren 
Henrik Brugman, møtte og Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor 
fuldmægtig Hans Hiort. Saa udi deris overværelse er boes middel forefunden, og af Anders 
Rasmusen og Hans Hansen begge boende i bemælte Perskier sogn, wurdered saa som efter følger, 
nemlig. 
 
Qveg.  En røe Koe for 5 Sld., en gl. sort Koe for 4 Sld., 
Faar og Lam. 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., 4 smaa grise á 4 skl er 1 mrk.,  
Sengeklæder, en bolster overdynne for 4 Sld., en blaae ranned underdynne for 4 Sld., en blaae 
ranned hofveddynne som er linnen sat for 6 mrk., it bruegarns lagen 4 mrk.,  
Summa boeds middel er 21 Sld. 3 mrk.,  
Skifteforwalteren tilspurde Olluf Jensen om hand hafde meere at angifve, hvor til hand svarede at 
hand ej viste meere til dette boe at angive, end som forskrefved staar.  
Saa blef angifved efter skrefne Bort Skyldige Gield, nemlig 
Kiøbmanden Diderik Funk udi Nexøe fordred efter hans frem lagde sedel for adskillige vare penge 
4 mrk. 10 skl., der for er giort indførsel i en bolster overdynne sat for 4 Sld., der af disse 4 mrk. 10 
skl., :/:    
Peder Andersen i Aakirkebye fordred for salt tiere, og homle penge 9 mrk., der for er giort indførsel 
i forde bolster ofverdynne for 9 mrk., :/: 
Jens Julmager i Nexøe fordred 2 mrk. 8 skl., udlagt af forde bolster sengedynne 2 mrk. 6 skl., en 
gris for 4 skl., til overs 2 skl., :/: 
Anders Jensen i Boelsker sogn fordred 4 mrk., udlagt it bruegarns lagen for 4 mrk., :/: 
Johan Dirk i Svaniche fordred for sild 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Thomas Poulsen i Poulsker sogn fordred 5 mrk. 8 skl., udlagt en linnen blaae ranned hofved dynne 
for 6 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Mads Larsen i Nexøe fordred for adtskillige kiøbmands vare penge 4 Sld., udlagt, en linnen blaae 
ranned underdynne for 4 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisen 2 mrk., udlagt 2 Lam for 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisen i alt 3 mrk., udlagt af en røe Koe at have 3 mrk., :/: 
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 8 Skl er 1 mrk., udlagt 3 grise á 4 skl er 12 skl., af en 
røed Koe 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 13 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Ligned blifver udi behold, og til deeling penge 8 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Hvor af dend halfvepart tilkommer Olluf Jensens Hustru som er 4 Sld. 11 skl.,  
Den anden halfvepart er Olluf Jensens egen anpart som hans Kongl: May: efter ergangne Dom for 
lejermaals bødder af Olle Jensen tilkommer saa er da for Olle Jensens anpart Hans Kongl: May: 
tilkommer som er 4 Sld. 11 skl., udlagt en røed Koe for 5 Sld., til ofvers 3 mrk. 5 skl., :/: 
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Olluf Jensens hustru for sin anpart som er 4 Sld. 11 skl., er udlagt, en gl. sort Koe for 4 Sld., ved 
Jens Julmagers udlæg 2 skl., ved Thomas Poulsens udlæg 8 skl., af en røed Koe 1 skl., :/: 
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Anno 1702. Den 24 july. Er efter ergangne Dom, Til Søndre Herred Ting in July nest forleden en 
Rigtig Registering, og Wurdering, og der efter Liqviditation paa Olluf Jensen som er til Huuse 
hos Jens Ollufsen i Pedersker sogn. Hans boes midler, efter som at bemelte Olluf Jensen af retten 
er tilfunden forbegangne lejermaal udi hans ekteskab med Anna Jensdaatter i Aakier sogn, efter 
lowen at skulle strafis paa hans yderste formue,  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtiges Absens, og paa egne weigne skifte skrifveren 
Henrik Brugman, møtte og Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged S: Hans Henrik Skor 
fuldmægtig Hans Hiort. Saa udi deris overværelse er boes middel forefunden, og af Anders 
Rasmusen og Hans Hansen begge boende i bemælte Perskier sogn, wurdered saa som efter følger, 
nemlig. 
 
Qveg.  En røe Koe for 5 Sld., en gl. sort Koe for 4 Sld., 
Faar og Lam. 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk er 2 mrk., 4 smaa grise á 4 skl er 1 mrk.,  
Sengeklæder, en bolster overdynne for 4 Sld., en blaae ranned underdynne for 4 Sld., en blaae 
ranned hofveddynne som er linnen sat for 6 mrk., it bruegarns lagen 4 mrk.,  
Summa boeds middel er 21 Sld. 3 mrk.,  
Skifteforwalteren tilspurde Olluf Jensen om hand hafde meere at angifve, hvor til hand svarede at 
hand ej viste meere til dette boe at angive, end som forskrefved staar.  
Saa blef angifved efter skrefne Bort Skyldige Gield, nemlig 
Kiøbmanden Diderik Funk udi Nexøe fordred efter hans frem lagde sedel for adskillige vare penge 
4 mrk. 10 skl., der for er giort indførsel i en bolster overdynne sat for 4 Sld., der af disse 4 mrk. 10 
skl., :/:    
Peder Andersen i Aakirkebye fordred for salt tiere, og homle penge 9 mrk., der for er giort indførsel 
i forde bolster ofverdynne for 9 mrk., :/: 
Jens Julmager i Nexøe fordred 2 mrk. 8 skl., udlagt af forde bolster sengedynne 2 mrk. 6 skl., en 
gris for 4 skl., til overs 2 skl., :/: 
Anders Jensen i Boelsker sogn fordred 4 mrk., udlagt it bruegarns lagen for 4 mrk., :/: 
Johan Dirk i Svaniche fordred for sild 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Thomas Poulsen i Poulsker sogn fordred 5 mrk. 8 skl., udlagt en linnen blaae ranned hofved dynne 
for 6 mrk., til overs 8 skl., :/: 
Mads Larsen i Nexøe fordred for adtskillige kiøbmands vare penge 4 Sld., udlagt, en linnen blaae 
ranned underdynne for 4 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage med reisen 2 mrk., udlagt 2 Lam for 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage med reisen i alt 3 mrk., udlagt af en røe Koe at have 3 mrk., :/: 
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 8 Skl er 1 mrk., udlagt 3 grise á 4 skl er 12 skl., af en 
røed Koe 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield, og Prætensioner til penge 13 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Ligned blifver udi behold, og til deeling penge 8 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Hvor af dend halfvepart tilkommer Olluf Jensens Hustru som er 4 Sld. 11 skl.,  
Den anden halfvepart er Olluf Jensens egen anpart som hans Kongl: May: efter ergangne Dom for 
lejermaals bødder af Olle Jensen tilkommer saa er da for Olle Jensens anpart Hans Kongl: May: 
tilkommer som er 4 Sld. 11 skl., udlagt en røed Koe for 5 Sld., til ofvers 3 mrk. 5 skl., :/: 
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Olluf Jensens hustru for sin anpart som er 4 Sld. 11 skl., er udlagt, en gl. sort Koe for 4 Sld., ved 
Jens Julmagers udlæg 2 skl., ved Thomas Poulsens udlæg 8 skl., af en røed Koe 1 skl., :/: 
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