
 

Inge Lise Bentsens transskriberede skifteprotokoller for landdistrikterne 

 
Inge Lise har transskriberet denne skifteprotokol.  

 

Nedenstående oversigt af skifteprotokollen for landdistrikterne 1702-1703 bog nr. 10 – se den på 

arkivalieronline : https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=142297#142297,34769723 

 

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 40 skifter og udgivet dem i word. Jeg har 

konverteret hver enkelt skifte og samlet dem i en fil. Hver linje starter med sidehenvisning til denne 

pdf. –  

 
Denne protokol slutter med det store skifte på 76 sider efter Albert Hartvig på Vellingsgård i Nyker. 
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004 – side 1 - 1702 1. august Anna Svendsdatter 3. Sg. I Østerlars 
007 – side 3 - 1702 12. sept. Jens Peedrsen 25. sg. Nylars 
011 – side 6 - 1702 13. Sept. Bendt Hensen, 67. Sg. Klemensker 
016 – side 10 - 1702 5. Okt. Lars Monsen, udhus på 38. sg. Grund i Poulsker 
017 – side 13 - 1702 6. okt. Esper Jensen, 35. sg. Poulsker 
021 – side 15b - 1702 12. okt. Poul Rasmussen, 9. sg. Nyker 
025 – side 16 - 1702 13. okt. Kirstine Olsdatter, 38. sg. Vestermarie 
027 -  side 16b - 1702 27. oktober Kirsten Hansdatter, 6. vg. Pedersker 
032 – side 19 - 1702 14. november Gisse Clausdatter, 41. sg. Østerlars 
037 – side 22b - 1702 15. november drengen Oluf Ibsen, 52. sg. Østermarie 
040 – side 23b - 1702 16. november Lars Hansen, hus i Listed, Ibsker 
043 – side 25 - 1702 17. nov. Ellene Pedersdatter, udhus på 39. sg. Grund i Østermarie 
045 – side 26 - 1702 27. nov. Oluf Hansen, udhus på 9. sg. Grund i Nyker 
047 – side 27 - 1702 6. dec. Anna Hansdatter, 36. sg. Poulsker 
051 – side 29b - 1702 19. dec. Hans Andersen, udhus på 18. sg. Grund i Vestermarie 
053 – side 30b - 1703 18. januar Jens Larsen, Kærby, til huse på 8. sg. I Knudske 
055 – side 32 - 1703 23. januar Hans Larsen Otte, 48. sg. Østerlars 
058 – side 34 – 1703 31. januar, Knud Jensen, 34. sg. Poulsker 
061 – side 36 – 1703 3. februar, Jep Ibsen, 12. vg. Ibsker 
064 – side 38 – 1703 13. februar, Lars Hansen, Møllegård, 37. sg. Østerlars 
067 – side 40 – 1703 23. februar, Christian Jacobsen, 18. sg. Bodilsker  
078 – side 47b – 1703 27. Februar Jens Nielsen, 3. sg. Ibsker 
086 – side 53 – 1703 7. marts, Mons Pedersen, 7. sg. Aaker 
093 – side 57b – 1703 13. marts, Boels Hansdatter, som sin far, Hans Jensen 33. sg. Nylars 
095 – side 59 – 1703 21. marts, Kirstine Pedersdatter, i et udhus på Gadebygårds grund, Østermarie 
097 – side 60 – 1703 2. april, Marica Henrichsdatter, 35. sg. Rutsker 
101 – side 63 – 1703 4. april, Anna Hansdatter, 29. sg. Østerlars 
105 – side 66 – 1703 19. april, Karen Olufsdatter, i et udhus på 3. sg. Grund i Nyker 
107 – side 66b – 1703 25. april, tjenestepige Inger Ibsdatter, Blykoppegård i Nyker 
109 – side 67b – 1703 15. maj, Elsebeth Pedersdatter, 11. ag. Klemensker 
116 – side 73 – 1703 23. maj, Judit Mogensdatter, 1. sg. Aaker 
120 – side 76 – 1703 19. juni, Kirstine Michel Hopsdatter, 1. sg. Ibsker 
125 – side 79b – 1703 21. juni, Oluf Andersen, 10. vg. Pedersen 
128 – side 82- 1703 22. marts, Jens Ollufsen, 13. sg. Ibsker 
131 – side 83b – 1703 26. marts, Jens Olsen, 13. sg. Ibsker 
134 – side 87 – 1703 29. juni, Jens Olsen, 13. sg. Ibsker 
138 – side 91b – 1703, 7. maj, Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker 
144 – side 93b – 1703, 18. maj+ 11. juni+ 3. juii, Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker 
165 – side 94b – 1703, 11. juni, Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker 
183-215 – side 116b - 1703  11. juli, Albert Hartvig, Vellingsgård, Nyker 
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Anno 1702. Den 1. Augusty. Er Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation  efter 
afgangne Anders Nielsen, nu ved døden afgangne hans efterlatte hustru Anna Svendsdaatter, som med 
boede og døde paa dend 3 jord eiendoms gaard beliggende i Østerlaursker sogn. imellem denne Salig 
Qvindis efterlefvende børn, og børne børn, som først er at reigne 3 sønner og 4 døttre Hvor af. 
 
Dend eldste søn var S: Niels Andersen, efter ham igien lefver 2 sønner, hvor af. 
        Dend eldste søn er Hans Nielsen for ham er Bertel Jensen i Østerlaursker sogn wærge. 
        Dend anden søn er Niels Nielsen for ham er Lars Hansen under leensbierg wærge. 
Dend Sal: Qvindis anden søn er Peder Andersen i Aakier sogn som er sin egen wærge. 
Dend 3de denne Sal: Qvindes søn var Sal: Jep Andersen, efter ham nu igien lefver,  

en søn ved navn Anders Ibsen som fader broderen Peder Andersen er wærge for. 
Dend eldste daatter er Boel Andersdaatter i Ekteskab med Bertel Jensen i Østerlaursker sogn. 
Dend anden denne S: Qvindis daatter er Elsebeth Andersdaatter som var i ekteskab med Hans Nielsen, 
nu værrende i bemælte Østerlaursker sogn. 
Den 3 denne S: Qvindis daatter var afgangne Karne Andersdaatter som var i ekteskab med Jens 
Monsen i bemælte Østerluresker sogn, og har efterlat sig 2 sønner og en daatter og er  
 Dend eldste søn Anders Jensen. 
 Dend anden søn er Niels Jensen. 
 Daatteren er Giertrud Jensdaatter, for dem er faderen Jens Monsen self værge. 
Dend 4. denne S: Qvindis daatter er Margreta Andersdaatter i ekteskab med Anders Olsen paa Bertel 
Jens grund i Østerluursker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, efter ordre paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, og egne wegne skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Peder Mortensen. Begge  boende i 
bemelte Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
En gl. sort brun blaked Hest gilling for 2 Sld. 2 mrk., en sort brun gl. kraag for ded Hest gilling for 3 Sld., 
4 gl. juhl og it for wogn ree for 5 mrk., it bord blad af fyre for 8 skl., en gl. Gaas for 1 mrk., 2 gl. Faar á 3 
mrk er 6 mrk., 3 Lam á 1 mrk 8 skl  er 4 mrk. 8 skl.,  
Sengeklæder. 
En hieme giort gl. bolster sengedynne for 6 mrk., en linnen underdynne 3 mrk., en seieldugs 
underdynne 3 mrk., en linnen gl. ranned hoved dynne 8 skl., en ullen og linnen hofved dynne 6 skl., en 
ranned hiemmegiort linnen pude uden lin waar 1 mrk., en liden linnen pude uden lin waar for 6 skl., it 
dito for 6 skl., en gl. pude uden lin waar med en lap paa 4 skl., en ullen pude med hvidt tøy for enden 
uden lin waar for 4 skl., it gl. bruegarns lagen med huller paa 1 mrk., endnu it bruegarns lagen 3 mrk., it 
gl. blaargarns lapped lagen for 6 skl., nok it blaargarns 1 mrk. 8 skl., endnu it blaargarns lagen som er 
øgt ved enden for 12 skl., en borddug med stoere traare udi for 8 skl., it pude waar med strik 2 mrk., it 
dito 2 mrk., it gl. pude waar med strik for 1 mrk., it gl. lided pude waar uden strik 8 skl., en lesned gl. 
agedynne 8 skl., en syed agedynne med skin waar under 10 skl., it dragsøms hiønde med skin under 12 
skl., it gl. flamsk hiønde 6 skl., it gl. gult lesned hiønde for 4 skl., en gl. lesned benkedynne 4 
mandssæde 1 mrk., en gl. trygskiftes dynne at lægge paa en benk som er 5 mands sæde 1 mrk. 4 skl.,  
I Krobhused. 
It fyre madskab uden laas 3 mrk., 2 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk., it deignetrug 1 mrk.,  
I Herberghused. 
En laasfast ege kiste med jern haandgrefver udi, er sat for 3 Sld.,  
Kaabber. 
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En brøger kedel ungefehr paa en tønde stoer er vigtig til penge 12 skl., en fiering stoer kaabber kedel 
er vegtig til penge 6 Sld., en span stoer kaabber kedel er vegtig til 6 mrk., en jern gryde kraag 2 mrk., 
endnu en gl. jern gryde kraag 1 mrk.,  
Thin.en mangut Thin skaal med laag for 3 mrk., it Thin fad med en smaal bræd for 2 mrk., en liden Thin 
kande paa en halfpot stoer med laag 1 mrk. 4 skl., 2 smaa gamle lysestager af Thin á 1 mrk 4 skl  er 2 
mrk. 8 skl.,  
Denne S: Qvindis anpart af den sæd som udi dette indeværrende aar for 1702, som hun hafver fri for 
afgift er 1/5 tønde Rug med sin afgrøde som er 2 rug røgge bestaaed, og er de 2de østerste rygge som 
er sat med afgrøde og alt for 6 mrk., 3/5 tønde Biug som er saaed sødvæst fra gaarden er sat med 
afgrøden og alt for 3 skepper sæd af Biug i alt for penge 9 mrk., efter som afgrøden syfnis ikun i sig self 
ringe, it fyrre wraaeskab med 2 laasfast dørre, og it drag rum mit udi er sat for 6 mrk., en jern haand 
stang er sat for 2 mrk.,  
Denne Salig Qvindis Ifareklæder beholte hendis daatter og daatterbørn til at paaklæde sig, som en hver 
vedkommende efterligning imellem demmen saaleedis annammed, og var der med tilfreds efter som 
sønnerne forhen har bekommed deris S: Faders Ifareklæder, hvilked her saaleedis de vedkommende til 
efter retninger indført. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboeds middel til penge 50 Sld. 2 mrk.,  
Saa blef forskrefne vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere til dette Sterfboes 
middel at angifve, hvor til de svarede ej videre at være end angifved er, og forskrefved staar hvorved 
saa dette skiftes registering er slutted. 
Hvornest blef angifved efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort udlæg som 
her efter følger nemlig. 
Peder Andersen i Aakier sogn som haver bekaasted denne S: Qvindis begrafvelse, og der for efter 
foreening imellem ham, og de vedkommende for sin forstrekning blef Accorderet at have udlæg her af 
boet for penge 14 Sld., udlagt der for, it wraae skab med 2 laasfaste dørre, og it drag rum af fyrre for 6 
mrk., en skeppe Rug med sin afgrøde 6 mrk., 3 skep. Biug sæd med sin afgrøde 9 mrk., en jern haand 
stang 2 mrk., en gl. Gaas 1 mrk., 2 Faar 6 mrk., 3 Lam 4 mrk. 8 skl., af forde Brøgger kedel at have 5 Sld. 
1 mrk. 8 skl., :/: 
Anders Ollufsen i Østerlaursker sogn fordred for at grave til denne S: Qvindis liig 10 skl., udlagt en syed 
gl. agedynne med skin waar under for 10 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 4 mrk., udlagt af en fierings kaabber kedel 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld., udlagt af en fierings kaabber kedel at have 3 Sld., :/: 
Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af en fierings kaabber kedel 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl., som er udlagt at betalis af en 
fierings kedel disse 2 mrk. 8 skl., :/: 
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 19 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Lignet bliver udi behold, og til deeling  penge 30 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Som deelis imellem samptlig denne S: Qvindis børn som er 3 sønner og 4 døttre er der af en broder 
laad 6 Sld. 12 2/5 skl., og en søsterlaad er 3 Sld. 6 1/5 skl.,  
Dend eldste søn S: Niels Anders andeel 6 Sld. 12 skl., deelis imellem hans efterlatte 2 sønner, hvor af en 
hver tilkommer 3 Sld. 6 skl., saa er  
den eldste søn Hans Nielsen som bemelte Bertel Jensen er wærge for hans anpart er udlagt af forde 
brøgger kedel at have penge 3 Sld. 6 skl., :/: 
den anden søn Niels Nielsen som Lars Hansen under leensbierg er wærge for tilkommer 3 Sld. 6 skl., 
der for udlagt en hiemgiort bolster sengedynne for 6 mrk., en seieldugs underdynne 3 mrk., af brøger 
kedelen at have 3 mrk. 6 skl., :/: 
dend anden søn Peder Andersen tilkommer 6 Sld. 12 skl., der for udlagt af forde brøgger kedel at have 
10 mrk. 12 skl., 4 juhl og it for wogn ree 5 mrk., it bord blad 8 skl., en sort brun blaked Hest gilling for 
10 mrk., der af til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 
dend 3de denne S: Qvindis søn var S: Jep Andersen efter ham igien lefver en søn ved navn  
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Anders Ibsen som fader broderen Peder Andersen i Aakier sogn er wærge for tilkommer 6 Sld. 12 skl., 
der for er udlagt ved forige wærgens udlæg at have 1 mrk. 8 skl., af en fierings kedel 2 mrk. 8 skl., it 
madskab i Krobhused uden laas 3 mrk., 2 pude vor med strik 4 mrk., en mangut Thin skaal med laag for 
3 mrk., 3 Thin lysestager 2 mrk. 8 skl., it dragsøms hiønde med skin under 12 skl., it gl. flamsk hiønde 6 
skl., en lesned benkedynne  4 mands sæde 1 mrk., en trygge skeftes benkedynne 5 mands sæde for 1 
mrk. 4 skl., en linnen under dynne 3 mrk., it bruegarns lagen 1 mrk., it gl. blaargarns lagen 12 skl., en 
pude med hvidt tøy for enden for 4 skl., til overs 2 skl., :/: 
Dend eldste daatter Boel   Bertel Jensen for sin anpart som er 3 Sld. 6 skl., er udlagt, en laasfast ege 
kiste i Herberghused med  jern haand grefver udi sat for 3 Sld., en pude uden lin waar for 6 skl.,  Dend 
anden daatter  Elsebeth  Hans Nielsen tilkommer 3 Sld. 6 skl., der for udlagt it bruegarns lagen for 3 
mrk., en linnen hoveddynne 12 skl., en linnen gl. ranned hofved dynne 8 skl., en linnen ranned pude 
uden lin waar 1 mrk., en jern gryde kraag 2 mrk., it Tin fad med en smal bræd 2 mrk., it blaargarns 
lagen 1 mrk. 8 skl., it deignetrug 1 mrk., en borddug med stoere traaer 8 skl., it gl. gul lesned hiønde 4 
skl., til overs 2 skl., :/: 
Dend tredje denne S: Qvindes daatter var Karne  Jens Mons efter hende er 2 sønner og en daatter, som 
før er mælt, og tilkommer deris Moders laad, er der af en broderlaad 4 mrk. 15 1/5 skl., og søsterens 
laad er 2 mrk. 7 3/5 skl., og som faderen bemælte Jens Monsen for dem er wærge, er for heele 
Summen udlagt som er 3 Sld. 6 skl., en sort brun gl. kraag for ded Hest gilling for 3 Sld., en linnen pude 
uden lin waar 6 skl., :/: 
Dend yngste denne S: Qvindis daatter er Margreta  Anders Ollufsen som tilkommer 3 Sld. 6 skl., der for 
er tillagt en ullen og linnen hofdynne for 6 skl., en gl. pude med en lap paa 4 skl., it gl. blaargarns lagen 
6 skl., it pude waar med strik 1 mrk., it gl. pude waar uden strik 8 skl., en lesned Agedynne 8 skl., 2 
straae bonds tønder i Krobhused 1 mrk., en span stoer kaabber kedel 6 mrk., en jern gryde kraag 1 
mrk., en thin kande paa ½ pot stoer 1 mrk. 4 skl., hos Peder Andersens udlæg 2 skl., :/: 
Forskrefne saa at være Liqvideret, skifted og deeled, og efter anfordring arfvingerne ej meere løsøre 
hafde at angifve som denne S: Qvinde er tilkørrende, allerneste hvis anpart som denne S: Qvinde er 
berettiged udi forde gaard, som henstaar til som frinders deeling. Hvilked tilstod fæstelse bekræftes. 
Saa at være tilganged og Passeret under vore hender, og Signeter. Actum Ut Supra.  
H: Brugman. Per P:A:S: Andersen.   Bertel B:J:S: Jensen. 
Lars L:H: Hansen.   Anders A:O:S: Olsen. 
   
Paa Elsebeth Andersdaatters weigne Skrifver Jens Monsen. Jep Hansen. 
Peder P:M:S: Mortensen. Udferdiged den 18 July 1703. 
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Anno 1702. Den 12. September. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling  Salig Jens Pedersen som boede og døde paa dend 25 jord eiendoms gaard 
beliggende udi Nyelaursker sogn. imellem denne Salig Mands  efterlefvende hustru  
Kirstine Joens daatter for hende blef efter hendis begiering til laug wærge anordnet Olluf Rasmusen  
Der sammesteds, de paa eene side, og paa anden side, og paa anden side denne Sahlig Mands med 
bemælte sin hustru auflede børn, som er 2 sønner og 3 døttre hvor af. 
 
Dend eldste søn er Joen Jensen fuldmyndig efter lowen, og boer paa den 17 gaard her ibiden.  
Dend anden søn er Peder Jensen, og fuld myndig og er i boet hos sin Moder. 
Dend eldste daatter er Hanna  Jensdaatter som er  i Ekteskab med Rasmus  Hansen boende i Persker 
sogn. 
Dend anden daatter er Margreta  Jensdaatter  i ekteskab med Anders Olsen, som boer paa 21 gaard i 
bemælte Nyelaursker sogn. 
Den 3 og yngste daatter er Birgitte  Jensdaatter 24 aar gl. for hende er til wærge anordnet hendis 
eldste broder Joen Jensen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, efter ordre paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmægtig Bastian Anchersen,  og skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Morten Ollufsen og 
Mikel Madsen. Begge  boende i bemelte Nyelaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her 
efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper 
En brun hielmed Hestgilling er sat for 8 Sld., en brun Hoppe med it sort brunt spet Hesrføll for 7 Sld., en 
soed snopped Hoppe for 6 Sld., en sort brun ung Hoppe i 3 aar gl. for 4 Sld., it røe blised Hors Øeg i 3 
aar gl. for 2 Sld. 2 mrk., en ung brun Hoppe i 4 aar gl. for 5 Sld., endnu en ung  brun Hoppe 4 Sld.,  
Qvæg. 
En stoer sort Koe for 6 Sld., en gl. sort Koe for 5 Sld., en ung sort Koe for 5 Sld., en ung sort røgged Koe 
5 Sld.2 mrk., en røe røgged Koe  for 5 Sld., en bleg røed stud 3 Sld., endnu en bleg røed stud for 2 Sld. 2 
mrk., en mørk brun Qvige 4 Sld., en sort stud 3 Sld., it hvidt studnød 9 mrk., it blaked studnød 7 mrk., 
en blak hielmed Qvige 3 Sld.,  
Kalfve. 
En sort Qvige kalf 4 mrk., en røe herred stud kalf 3 mrk., en blaked studkalf 3 mrk., en blaked spæ 
Qvigekalf 2 mrk.,  
14 gl. Faar støked 3 mrk er 10 Sld. 2 mrk., 12 Lam á 1 mrk 12 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 
Gies. 5 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., 20 unge Gieslinger á 12 skl er 3 Sld. 3 
mrk.,  
Svin. En røe sanded Soe for 3 mrk., en hvid Soe 3 mrk., en sort pletted Soe 2 mrk. 8 skl., en ung hvid 
Soe for 2 mrk. 8 skl., en hvid ung galt 2 mrk., 2 Orne grise á 1 mrk er 2 mrk.,  
Boehawe. 
En wogn med smaa stier hammel tøm, og halseler 2 Sld., en ploug med behørig jern juhl og bøsse for 6 
mrk., 2 træ tinned harrer 1 mrk., it gl. aar med bihl 6 skl., it dito 1 mrk., en teke aas 12 skl., en seis med 
bom og ringe som uden er afstøt for 12 skl., en dito 1 mrk., 2 gl. opskoede slee meder 12 skl., en hand 
qvern med hus og jern seiel for 4 mrk., 
I Steerhused. 
2 stand tønder á 12 skl. Er 1 mrk. 8 skl., en kalke tønde 8 skl., en ballig 4 skl., it drøfte trug 6 skl.,  
Krubhused. 
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It deigne trug for 3 mrk., en stand tønde 1 mrk., en gl. tønde 4 skl., en ølhalf tønde for 12 skl., en kierne 
med stau og laag 1 mrk., en ege sybøtte 6 skl., en fyre sybøtte 4 skl., en gl. egekiste i stuen uden laas 2 
mrk., it lided gl.skrin uden laas for 4 skl., it gl. bord i stuen med oben foed, og skoffe 
For 1 mrk. 4 skl., Paa nørre benk en nye wefved benkedynne 4 ½ allen lang for 6 mrk., en spoel skaded 
agedynne 12 skl., under winduen en spoel skaded benkedynne med lided fire udi 4 ½ allen lang for 3 
mrk., en nye wefved benkedynne for bordenden 3 ½ allen lang for 5 mrk., it sort borned hiønde med 
røede wipper udi 12 skl., en røke bagstoel 1 mrk., 
Kaabber ware. 
En kaabber kedel paa en fiering stoer er vegtig til penge 4 Sld., en span stoer kaabber kedel er vigtig til 
penge 10 mrk., fanttes i Sterfboet aatte stoke med bier udi hvor om arfvingerne indbiurdis efter denne 
salig mands for sin død giorde anstalt er saa foreened at Moderen deraf skal beholde den halfvepart 
som er 4 stoke med bier, og hver hans sønner hver sin beistok, og de 2 sidste stoke med bier skolde 
trende denne Sal: Mands døttre hafve deel udi hver 2/3 af en bistok som nu efter samtyke herpaa 
Sterfboet der vedstod forblef. 
Summa Andrager forskrefne dette angifvende Sterfboet løsøre gods til penge 130 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Der for uden angaf arfvingerne at de hafde rettighed til denne forde 25 gaard i Nyelaursker sogn, hvor 
paa de fremviste it kiøbe, eller Transports bref, som er udgifved af Kongl: May: Ambtskrifver og Ride 
fouged Sr: Hans Henrik Skor, datered den 21 September 1700. hvor udi formældis at denne S: Mand 
haver betalt som hans Ko: May: ofver draged er, og tilkommer for resterende Gield Christopher 
Ifversen er skyldig blefven til forige Ambtskrifveren Augustuis Dechner som vel bemelte Hr: 
Ambtskrifveren er Committeret at indfordre efter ordre, og af ham vedstaais at være til  
Hans Kongl: May: betalt af denne S: Mand penge Capital 98 Sld. 2 mrk. 8 skl., med paadragende rente 
eller leje af bemælte Capital efter der paa med delte Qvitering til 1. May 1692, 2 Rd. 36 skl., som erlagt 
til Capitaten at denne Sal: Mand Jens Pedersen for gaarden haver betalt i alt penge 102 Sld. 12 skl., 
med videre samme Transports bref fra bemælte Hr: Ambtskrifveren om formelte, som nu blef læst og 
paaskrefven, imidler tiid at denne S: Mand saaleedis, efter forige ambtskrifveren Dechners, og Ilige Hr: 
Ambtskrifverens transport, og saa videre Passeret hafver denne Sal: Mand Jens Pedersen haft denne 25 
gaard til besiddelse, og dyrked dends tilliggende eiendom, og beretted arfvingerne hand hafver væred 
ubesværged af andre som eiendommen for den tiid kunde være berettiged, og denne Sal: Mand 
imedens  besvared ald Kongl: paabuden skat landgielde, og rettighed, og for aarsaged gaardens 
eiendom i forskrefne maader at befrie som ved lejemaal af pandthaveren som første transport har 
udgifvet er anfanged, og berørte gaard ved sin paa boelse fra med biugning forbedred, hvilken 
forbedring foruden jordens formeerelse efter lejlighed bestaar /: saa som bemelte gaard da Jens 
Pedersen den antog var nesten Øde :/ nu efter arfvingernes udvisning af bemælte wurderings mænd 
blef anseeit, og Ehtimeret for penge 34 Sld., som nu her paa skifted efter samptlige Stefboeds 
vedkommendis indbiurdis foreening læggis til forskrefne sammen reigned Capital og de der om 
foreedis samptlig arfvingerne imellem at deelis som  
er 136 Sld. 12 skl.,  
Summa Summarum er saa formelte dette Sterfboes middel  
penge 266 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder angaaende, da som er Ældgammel var og brugte ej anded til sine 
Ifareklæder, end hiem spunden tøy, og bereede skin, Saa har sønnerne efter de vedkommendis 
samtyke dem antaged sig at paa klæde, og der med vare samptlige Sterfboeds vedkommende nu 
veltilfreds, og fornøyet. 
Sæden som er ind aufled udi for berørte aar 1702, der om blef nu her paa Sterfboet afhandled med 
samptlig arfvingernis villie, og samtyke, at Enken den nu antager, og hun tillige med sin laugwærge 
lofved at betale deraf alt hvis som rester for Aa 1701. Item for indeværrende aar 1702. saa at ald 
afgiften af den skal holdis skadisløs. 
Hvornest blef angifven efter skrefne witterlig bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort 
udlæg som følger nemlig. 
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Peder Jørgensen i Nyelaursker sogn fremlagte it pandtebref af denne S: Mand Jens Pedersen udgifved 
til ham dend 22 july 1700. og samme dag inden Wæster Herred ting vedstaaed af hammen som 
mælder at hand efter bemelte brefs indhold for forstrekning er forsikred for capital og rente udi 
omrørte 25 gaards berettighed og møtte Peder Jørgensen self med ommelte pandtebref og fordred 
Capital som er 40 Sld., og vedstoed renten til dato var betalt, hvor for Capitalen her nu anføris som er 
penge 40 Sld., og blef samme pandtebref nu læst og paa skrefven for oben mælte Capital40 Sld., 
forblifver Peder Jørgensen ved forskrefne sit pandt den 25 gaard i Nyelaursker sogn efter berørte 
pandtebrefs kraft indtil hand for Capitalen /: efter som til dato ingen rente rester som før ermælt, :/ 
vorder afbetalt :/: 
Efter afreigning haver Barbara S: Jocum Sigvartsen i Rønne her i boet at fordre penge 10 Sld. 6 skl., her 
for er udlagt, en stoer sort Koe er sat for 6 Sld., en røe røgged Koe for 5 Sld., til overs 3 mrk. 10 skl., :/: 
Herman Bohne Henningsen i Rønne fordred efter afreigning 1 mrk., udlagt it Lam er sat for 1 mrk. 12 
skl., til overs 12 skl., :/: 
Arfvingerne angaf at være skyldig til sogne deignen Mons Jensen som hand nu self fordred 2 Sld., og for 
sin søn fordred som vedgikes penge 3 Sld., er tilsammen 5 Sld. Udlagt en ung brun Hoppe for 4 Sld., it 
deignetrug 3 mrk., en stand tønde 1 mrk., :/: 
Mons Møllere her i sogned fordred som vedgikes penge 7 mrk., nok fordred for høste arbeidsløn som 
vedgikes 2 Sld. 3 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., der for udlagt, en røe sanded Soe 3 mrk., paa nørre 
benk en nye wefved benkedynne 2 ½ alen lang for 6 mrk., en sort spæ Qvige kalf for 4  
mrk., en gl. ege kiste i stuen uden laas 2 mrk., en haand qvern med hus for 4 mrk., til ofvers 8 skl.,  
Jens Larsen i Arnager fordred efter vedgaaelse 6 mrk. 14 skl., udlagt it blaked studnød for 7 mrk., til 
overs 2 skl., :/: 
Bendt Svendsen fordred som vedgikes penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en røked bagstoel for 1 mrk., hos 
Mons Mølleres udlæg 8 skl., :/: 
Karen Johan Lars i Arnager fordred som vedgikes 4 mrk. 4 skl., udlagt hos Barbara  S: Jocum Sigwarts 
udlæg 3 mrk. 10 skl., hos Herman Bohnis udlæg 10 skl., :/: 
Imod denne Sal: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken efter nu aftale paa Sterfboet 
bevilged, og samtyked penge 24 Sld., der foruden blef Enken bevilged sin sengs klæder, og en gl. kiste 
som stoed i stuen for  de 24 Sld., er udlagt en brun hielmed Hest gilling for 8 Sld., en brun Hoppe med 
it sort brun spet Hestføll for 7 Sld., en ung sort Koe 5 Sld., en ældre sort Koe 5 Sld., til overs 4 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Enkens Prætension imod udfarten til penge 87 Sld. 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Sal: 3 Sld., udlagt it sort studnød for 3 Sld.,:/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld. 1 mrk., udlagt en brun Qvige for 4 Sld., 7 unge Gies á 12 skl er 
5 mrk. 4 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt 4 unge Gies for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk., er 6 mrk.,  udlagt, en røe herred studkalf 3 mrk., en 
blaked studkalf for 3 mrk., :/: 
Blifver saa Sterfboeds Gield og Prætensioner penge 97 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 168 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer den halfve part som er penge 84 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Hvor af bestaar i løsøre penge 36 Sld. 1 mrk. 7 skl., og resten bestaar i forde 25 gaards Eiendom, naar 
forde 40 Sld., for Per Jørgensen pandte bref fradragis som er penge 48 Sld. 6 skl.,  
Dend øfrige halfvepart skulle deelis imellem forskrefne denne S: Mands med bemelte sin hustru 
sammen aufled børn, som er 2 sønner og 3 døttre, men som de 2de udgifte søstere forhen haver af 
faderen i sin, og sin hustruis velmagt bekommed en deel udflye, og hiemgift da de komme i ekteskab, 
og sønnerne hver for sig og en deel sig har til beste lagt, saa at der imod vederlaug ved Sterfboeds 
hielp er for hverfved, saa sluttede nu samptlig arfvingerne at under læge den nu udi Sterfboet ugifte 
daatter Birgitte Jensdaatter at hun imod sine søstres hiemgift skal nyde, saa som hende og nu til læggis 
af forde 25 gaard at tilkomme dend yngste daatter Birgitte Jens Daatter saa fuld er stadtning, og 
fornøgelse lige som de første døttre, hendis eldste søstere af deris S: Fader udi sin welmagt bekommed 
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haver som er efter afreigningernis angifvende 20 Sld., Nu skrifver Moderens udlæg saa fremdeelis og 
siden slutningen og som dagen nu er forløben, saa sluttis denne forretning der ved som før er indført, 
hels som Enken med sin laugwerge og samptlig dette Sterfboes arfvinger efter skifte forwalterens 
anfordring ike hafde meere at angifve som dette Sterfboe nu nu de komme til beste ej heller angaf sig 
flere med videre Gields fordringer end foran findes indført hvilked saa at være tilganged og Passeret 
Testerer. Bastian Ankersen.  
H: Brugman. Morten Olsen. Ole Rasmusen.    Joen J:J:S: Jensen. 
Peder Jensen. Rasmus R:H: Hansen.  Anders A:O:Olsen. 
Mikel Madsen.  
 
For Enkens anpart som tilsammen er 84 Sld. 1 mrk. 13 skl., hvor for hende tillæggis hendis anpart af 
forde 25 gaard i Nyelaursker sogn, naar de 40 Sld., som benefnte Peder Jørgensen haver at 
Prætendere, fra Summen er afdragen blifver saa halfve partten igien 48 Sld. 6 skl., og tolkommer 
hende af løsøre godsed naar forskrefne Gield, og Prætensioner fra tagen 36 Sld. 1 mrk. 7 skl., hende er 
der for udlagt, en soed snopped Hoppe for 6 Sld., en ung brun Hoppe 5 Sld., en ung røe Koe som er 
røgged sat for 5 Sld. 2 mrk., 7 Faar á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 4 Lam á 1 mrk. 12 skl., 5 gl. Gies á 1 mrk. 4 
skl er 6 mrk. 4 skl., en Gaase 1 mrk. 4 skl., 9 unge Gies á 12 skl er 6 mrk. 12 skl., en hvid Soe 3 mrk., en 
hvid ung galt 2 mrk., 2 Orne grise 2 mrk., en wogn med smaa stier hammel tøm, og halseeler 2 Sld., en 
ploug med behørige jern jul bøsse, og ringe 6 mrk., 2 Træ tinned harrer for 1 mrk.,  it aar med bihl 6 
skl., it dito 1 mrk., en te kaas   12 skl., en span stoer kaabber kedel er vegtig til penge 2 Sld. 2 mrk., ved 
udfarten til ofvers som her tillægis 4 mrk., til overs 15 skl., :/: 
Samptlig børnens anpart som først var 84 Sld. 1 mrk. 13 skl., der af bestaar udi den 25 gaard i 
Nyelaursker sogn 48 Sld. 6 skl., hvor af dend yngste daatter er bevilged til hiemgift som før er mælt 20 
Sld., blifver saa igien 28 Sld. 6 skl., som deelis imellem forskrefne denne Sal: Mands 2 sønner og 3 
døttre, er deraf en broderlaad 8 Sld. 1 5/7 skl., og en søsterlaad 4 Sld. 6/7 skl., resten som er 36 Sld. 1 
mrk. 7 skl., bestaar udi løsøre hvor af en broder tilkommer penge 10 Sld. 1 mrk. 8 6/7 skl., og en 
søsterlaad er 5 Sld 12 3/7 skl.,  
For den eldste søn Joen Jensens egen anpart som er 10 Sld. 1 mrk. 8 skl., og hans yngste søster Birgitte 
Jensdaatter, som hand er wærge for, hendis anpart som er 5 Sld. 12 skl., er tilsammen 15 Sld. 2 mrk. 5 
skl., er udlagt, en bleg røe stud for 3 Sld.., en blak hielmed Qvige 3 Sld., en fierings kaabber kedel er 
vegtig til penge 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 lam á 1 mrk. 12 skl er 3 mrk. 8 skl., en seis med bon 
og ringe 1 mrk., en stand tønde i Sterfhused 12 skl., 2 opskoede sleemeder 12 skl., en nye wefved 
benkedynne for bordenden i stuen 5 mrk., en ung hvid Soe 2 mrk. 8 skl., en kierne med laag og stauf 1 
mrk., it bord i stuen 1 mrk. 4 skl., en ballig 4 skl., it drøfte trug for 6 skl., tilovers 1 skl., :/: 
Dend anden søn Peder Jensen for sin anpart som er 10 Sld. 1 mrk. 8 skl., der for er udlagt, it bleg røt 
studnød for 10 mrk., en sort brun ung Hoppe 4 Sld., it Faar 3 mrk., it lam 1 mrk. 12 skl., en blaked spæ 
Qvige kalf 2 mrk., en sort pletted Soe for 2 mrk, 8 skl., en seis som uden er afstødt med bon og ringe 12 
skl., en stand tønde i Sterhused 12 skl., en kalke tønde 8 skl., hos Moderens laad 15 skl., hos Herman 
Bohnis laad 2 skl., hos Jens Larsen i Arnager 2 skl., af en ung Gaas ved skifte rettigheden 4 skl., en 
spoelskaded benkedynne 4 ½ allen lang 3 mrk., til overs 3 skl., :/: 
Dend eldste daatter Hanna  Rasmus Hans tilkommer af løsøre 5 Sld. 12 skl., udlagt it røe blised Hors 
Øeg 10 mrk., 2 Faar 6 mrk., 2 Lam á 1 mrk. 12 skl., er 3 mrk. 8 skl., en gl. tønde 4 skl., en øltønde 12 skl., 
en fyre sybøtte 4 skl., :/: 
Dend yngste, eller anden daatter Margreta  Anders Ols tilkommer 5 Sld. 12 skl., der for udlagt it hvidt 
studnød for 9 mrk., 2 Faar 6 mrk., 2 Lam 3 mrk. 8 skl., en ege sybøtte 6 skl., it lided gl. skrin uden laas 4 
skl., en spoelskaded agedynne 12 skl., it sort bonned hiønde 12 skl., hos broderen Per Jensen 2 skl., :/: 
Saa alt vare tilganged og Udlagt Testerer  
Udferdiged d, 19 july 1703. H: Brugman.  
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Anno 1702. Den 13. September. Er efter Lovlig giorde Tillysning Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter arfvingernis begiering, efter  Salig Bendt Hansen, som tillige med sin 
Søn Hans Bendtsen boede og Bendt Hansen ved døden afgik pss den 67  jord eiendoms gaard, kaldis 
Sygaarden ofver Hasle udi Clemmedsker sogn, imellem denne Salig Mands  efterlefvende børn,som er 
2 sønner og 3 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste søn er  Hans Bendtsen, her som mested. 
Dend anden søn er Peder Bendtsen i Clemmedsker sogn begge fuld myndige efter lowen. 
Dend eldste daatter er Sidsel Bendtsdaatter nu i  Ekteskab med Svend Andersen i Knudsker sogn. 
Dend anden denne  daatter er Kirstine Bendtsdaatter i ekteskab med Niels  Hansen, boende i bemælte 
Knudsker sogn. 
Den yngste daatter  Karne Bendtsdaatter i ekteskab med Esper Andersen boende i Lyrebye i Østermarie 
sogn. 
  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, efter ordre paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, 
Commendant, og amtmand Waldemar Reets, ved sin fuldmegtig Bastian Anchersen ved hans 
forhendring skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet 
Lars Hansen boende i Biørnegaarden, saa og Hans Mortensen. Begge  boende i Clemmedsker sogn. 
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Først blef angifven efterskrefne boet skyldige Gield, nemlig. 
Svend Mikelsen nu boende i Knudsker sogn møtte her paa Sterfboet, og angaf at fordre som S: Bendt 
Hansen endnu med resterer, og videre bevisis med en opskrift som er anført paa en dom fra nørre 
herreds ting af herrits fougden Daniel Bark udstæd, foran datered den 15 Fefruary 1689 og opskriften 
datered den 19 January 1691, nogen rente som er opskrefven for 2 Sld., Saa og 5 mrk., som ej skifte 
brefved vedkommer er tilsammen 13 mrk., nu fordred Svend Mikelsen rente af de 5 mrk., i 12 aar siden 
skiftebrefveds dato aarlig 4 skl er 3 mrk., er saa hvis Svend Mikelsen fordrer aftalt hvis som rester efter 
Hans Forman S: Peder Jensens skifte brefved udvisning her af bref efter S: Peder Jensen ganged datered 
den 14 og 15 may 1690. nu af Svend Mikelsen fremvist observeret, og paaskrefven og ham igien 
lefveret. Efter 2de skiftebrefve ganged efter Sal: Mads Aagesen, og hans Sal: Hustru den 12 November 
1678. og den 8 may 1679. befindis denne S: Mand Bendt Hansen at være til ordnet at wærge for sine 
søstre børn, Hans Madsen, og Niels Madsen, og vedstoed nu samptlig S; Bendt Hansens arfvinger, at 
denne Sal: Mandlenge forhen har giort rigtig afreigning med Niels Madsen, at hand indted her i boet 
har at Prætendere, hvor on hand ike heller nu møtte paa Sterfboet, hvor for den post saa til 
endelighed her paa skifted Sluttedis at S: Bendt Hans Arfvinger, for Niels Madsens, og hans arfvingers 
Prætension skal være fri, og kraf løs; 
Dend anden broder Hans Madsen nu møtte, og efter afreigning, imellem ham og S: Bendt Hans 
arfvinger som skeede nu her paa Sterfboet, saa indgik Sterfboeds arfvinger, at Hans Madsen her af 
boet skal nyde udlæg, og betalning for alt hvis hand haver til rest, og nu prætenderit for Capital, og 
rente af Hans Madsens fæderne, og møderne arf i alt penge 9 Sld., af Sal: Jørgen Hansens arfvinger 
møtte nu her i dag paa Sterfboet nemlig, Peder Jørgensen, Lars Jørgensen, Hans Jørgensen, og Jørgen 
Jørgensen IItem Hans Madsen, og Jørgen Madsen, som er Sal: Jørgen Hansens søster sønner, og angaf 
bemælte S: Jørgen Hansens sønner, og Prætenderet, at som de ike var stefnt til nogen laubydelse, 
angaaende dend 56 gaard i Risbye udi Clemmedsker sogn, hvor de samptlig i samme sogn ere boende, 
saa formelte de, at dem samptlige skulle være sæded berettiged udi bemælte 56 gaard, og der hos 
begierede, og frem esked en forbegelse, som skal være opretted imellem denne S: Mand Bendt 
Hansen, og deris Sal: Moder, at der af kunde seeis om der nogen af dem har væred hos, og med 
underskrefved, Hans Madsen og Jørgen Madsen var og begiærende, at berørte Esked foreening nu 
maatte fremlæggie, hvor ved de i det øfrige formeente at dem til lige med deris sødskende skulle være 
berettiged, arfvepart paa deris S: Moders weigne, udi bemælte 56 gaard, Imod denne anførte 
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prætension fremlagte Bendt Hans arfvingerne eiendoms dom, afsagt inden nørre herrids ting af herrits 
fougden Daniel Bark, datered foran den 15 February 1689. hvor udi  mældeís af S: Bendt Hansen haver 
Esked sine penge, og arfvepart hand af Capital og rente hafde bestaaende i den 56 og 57 gaarder i 
Risbye udi Clemmedsker sogn, og tilkiendt der for med videre omkostning den 56 gaard at have til 
eiendom, og for den ofver blefven rest, Bendt Hansen end videre foruden berørte Gaards sætning 
hafde til gode som der efter findis at være penge 6 Sld. 10 skl., er giort inførsel for udi den 57 gaard, 
hvilke 6 Sld. 10 skl., nu S: Bendt Hans arfvinger vedstoed af Lars Jørgensen i Clemmedsker sogn at være 
til Sal: Bendt Hansen betalt, efter der paa gifve Qviterings for mælding. Saa formeente Sal: Bendt Hans 
arfvinger efter anmælte beskaffenhed at ingen kunde hafve efter forde usvækede doms kraft, 
rettighed til at paastaae, entten sæde rettighed, eller arfvegang i omrørte 56 gaard at indtale, men 
forholte sig der ved efter lowen, saa paaraabte skifteforwalteren om der var nogen som hafde her i 
Sterfboet noged ydermeere at Prætendere, hvor da ingen videre fremkom end forskrefved staar, og 
andrager forskrefne vedgaaende Prætensioner til penge 13 Sld., Anders Hansen i Rydskier sogn nu 
møtte her paa Sterfboet, og fremlagde it pandtebref som ham af denne S: mand Bendt Hansen er 
gifven, og vedstoed inden Nørre Herrits ting datered den 4 og 5 july 1695. som mælder at den 33 gaard 
i Rydsker sogn Anders Hansen nu paaboer haver Anders Hansen i pandt fra dato udi nest paafølgende 
16 aar for penge 100 Sld., som Anders Hansen self har underskrefved, og indgaaet og der paa betalte i 
alt 36 Sld., nu hafver Anders Hans fra dato efter det skiftebref ganged efter hans Sal: Hustru videre nu 
udning betalt en deel rente af forde resterende Capital. Saa efter aftale imellem Anders Hansen i og 
denne Salig mands Bendt Hansen samptlig arfvinger, som i dag Passeret blef parterne saa foreened, at 
Anders Hansen indgik, og at vilde indgaae som og S: Bendt Hansens arfvinger med hammen samttked, 
at Anders Hansen vil betale til nest kommende nyt aat 1703. for resten af Capitalen 50 Sld., og der som 
Anders Hans ike saa efter kommer bemælte sit løfte til nyt aar som mælt er og rigtig fornøger, og 
betaler forskrefne 50 Sld., for berørte 33 gaard i Rydsker sogn, at saa anmælte pandtebref kand staar 
ved magt, saa obligered Anders Hansen sig som hand nu indgik, at hand vil giøre den 33 gaard i Rydsker 
sogn til nest kommende indfast 1703. skadisløs og saa skal Anders Hansen af de betalte 36 Sld., som nu 
rester først 16 Sld., mindre 4 skl.,  
Rente af dend restende Capital og resten af den betaling Anders Hansen paa pandte brefved har giort 
som da er 20 Sld. 4 skl., skal arfvingerne betale til ambtstuen af den restands Anders Hansen er skyldig 
af landgielden forberørte 33 gaard og der som arfvingerne saa betaler de 20 Sld. 4 skl., til 
amtskrifveren paa Anders Hansens veigne, saa tilhørrer S: Bendt Hansens arfvinger forde 33 gaard 
ligesom tilfore, med der som Anders Hansen betaler de 50 Sld., til den belofved tid nyt aar 1703. saa 
skal pandtebrefved staar ved magt, som det i self indeholder, hvilked at saa ubrødelig holdis, og efter 
kommis skal, saa skrifver vi samptlig nu vore hende her under, og som dagen nu er forløben saa Sluttis 
denne Skifteforretning der ved at den videre i morgen kand foretagis  
Skiftestæden Ut Supra. H: Brugman.  Anders A:H: Hansen. Hans Bendtsen. Peder 
Bendtsen. Esper E:A:S: Andersen.    Lars L:H:S: Hansen. Hans Mortensen. Svend S:A:S: Andersen. 
 
Nest Paa følgende den 14 September, er Atter udi forskrefne De Vedkommendis  
Nerværelse med denne Skifteforretning end videre foretagen som her efter følger, Videre er til dette 
Sterfboes middel at anføre som Peder Andersen i Klingegaard i Rydsker sogn, her til Sterfboet er 
skyldige efter det skiftebrefs anledning, ganged efter Erik Pedersen Smids S: Hustru i bemælte Rydsker 
sogn Capital 30 Sld., og der af til nest kommende jul: resterende rente udi 3 aar til dato á 6 mrk er 4 
Sld. 2 mrk., er saa Capital og rente i alt penge 34 Sld. 2 mrk.,  
Arceliemesteren Peder Mikelsen nu boende i Gudhiem er skyldig efter den skifteforretning ganged 
efter denne S: Mand Bendt Hansens Salig hustru den 6 og 22 febr: Aa. 1688, efter der om hans udgifne 
bevis datered dend 30 april 1685 penge 9 Sld., efter anrørte skiftebref befindis dette Sterfboe at være 
til beste fire smaa enge som er i underpandt, og er beliggende udi skrobekrak som er under den 30 
gaard i Rydsker sogn eiendom, som endnu efter arfvingernis beretning ubetalt, og der for nu indført 
penge 31 Sld., Efter forhen indførte, og Citeret eiendoms dom datered den 15 febr: Aar 1689. befindis 
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dette Sterfboe at være tilhørende den 56 Jord eiendoms gaard beliggende i Risbye i Clemmedsker sogn 
som Peder Monsen beboer, efter da forhen giorde taxering for penge 165 Sld. 3 mrk. 6 skl., Og som 
gaarden siden den er taxered udi adtskillige maader er blefven forbedred, sær udi gaardens egen 
huses bygning, saa og it udhus der paa grunden som af nye er opbrugt, og af S: Bendt Hansen 
bekosted, item skoufven som ligger til samme gaard som siden sætningen er ophegnet, saa anslagis 
samme 56 gaard med sin tilliggende, nu af S: Bendt Hans arfvinger, den imellem af verdie for penge 
250 Sld., Peder Monsen som paaboer bemelte 56 gaard i Risbye i Clemmedsker sogn nu i dag her paa 
Sterfboet møtte, og efter afreigning imellem ham, og S: Bendt Hansen arfvinger, vedstoed Peder 
Monsen her til Sterfboet skyldig at være som er af resterende leje for bemælte 56 gaard, som i alt 
opdrager penge 12 Sld., en jern kakelofven med behørige skener, og skruer som er en bi legger, 2 
forehøy er nu af bemelte wurderings mænd amseet, og med ald sin tilbehør taxered for 12 Sld., og 
findis samme kabel ofven nu i Julegaard i Rydsker sogn, Hans Pedersen boende paa Ullehals i Rydskier 
sogn, møtte nu her paa Sterfboet, og vedgik at være skyldig her til boet og i forde skifte forretning 
efter denne S: Mands hustru er anført, og endnu resterer penge 10 Sld., arfvingerne eftergaf hvis rente 
som imidlertiid af hofved summen kand restere her til dags, nok wurderet, Boehave som fanttis i 
Krobhused, it madskab af fyrre træ med 2 ege dørre foruden laas for 2 Sld. 2 mrk., it gl. sengested 2 
mrk., I stuen it sengested for 5 mrk., en brunsteen skifve med en lugt træfod, og skoffe for 10 Sld., en 
hand qvern i øster hus, med hus og jern seiel for 6 mrk., it kandeskab i steenhuset 4 mrk., nok er 
wurdered en hvid Hest som er ugilled, er sat for penge 6 Sld., videre fremlagt Hans Bendtsen it 
pandtebref udgifved af Hans Hansen, da boede paa 38 gaard kaldis Julegaarden beliggende i Rydskier 
sogn , datered dend 22 April 1685, og inden Nørre Herreds ting bekrefted dend 18 december berørte 
aar 1685 med videre der paateigned opskriftens formelding nu læst, og paaskrefven, hvor efter 
befindis dette Sterfboe at være berettiged, den halfvepart af heele Summen som er 385 Sld., hvor for 
berørte 38 gaard i Rydskier sogn efter berørte pandtbref er til underpandt, dend ene halfvepart er 
forhen denne S: Mands afdøde hustru med ham auflede børn udi skifte forretningen efter hende 
imellem deelt, og den halfvepart foregaf Hans Bendtsen, som og nu var berettiged, af Hans Bendtsen 
det at have betalt, og af dem som var berettiged, af Hans Bendtsen det bekommed hver sin anpart udi 
forde 38 gaard, hvor saa den anden halfvepart tilfaldt denne Salig Mand paa sin egen arfvedeel som 
endnu er i behold til bemælte hans arfvinger, og er penge 192 Sld. 2 mrk., Hans Bendtsen endnu 
fremlagde it kiøb, og skiøde bref til ham af sin Sal: Fader Bendt Hansen indgived datered dend 26 
january 1694. hvor udi mældis at S: Bendt Hansen ved dend 26 january 1694, hvor udi mældis at S: 
Bendt Hansen 
Skiøder ald sin anpart sæde, og rettighed udi den 67 gaard som kaldis Sygaarden hand da paaboede 
brliggende i Clemmedsker sogn, og ded for 200 Sld., dend anden halfvepart foregaf Hans Bendtsen at 
have betalt til sine med arfvinger som dem efter deris S: Moder er til kommen, hvilked hans med 
arfvinger, og nu vedstoed at have hver sin anpart af Hans Bendtsen opbaared, at de efter deris S: 
Moder tilfalden arf ej noged nu haver at fordre men det foregaf Hans Bendtsen at hand for rente af 
berørte 200 Sld., efter samme brefs indhold hafver haft sin fader hos sig imedens for siufned ham med 
hvis nødtørst hand begierede, og hand hafde fornøden, som samme bref formælte nu læst og 
paaskrefven, og er samme bref bekræfted af S: Bendt Hansen inden Nørre Herreds ting dend bemælte 
26 January 1694. angaaende dette kiøb, og skiødebref. Saa svarede Peder Bendtsen for sig som er 
yngste søn og formeente, at som berørte 67 gaard, før end den anpart deris S: Fader Bendt Hansen seil 
eiede blef solt, ike da riktig blef lowbuden som det sig bør, tilholte hand sig at være adgangen lige saa 
vel berettiged, som bemelte hans broder, efter som de begge ere wederheftige, idet øvrige for meente 
Peder Bendtsen, som vel som samptlig døttre mændene, at bemelte 67 gaard var meere werdt, en 400 
Sld., som den er anslagen fore paa denne 67 gaard, hvor ved erfaris kunde, om hvor høyt den videre 
kunde være af werdie, og der for vil Per Bendtsen, formeene ald disse 200 Sld., skal Seqvestreris, 
udeelt, til der paa taxt, og dom vorder erhverfved, Hans Bendtsen forholte   
sig efter forde kiøb, og skiødebref som Qviteringer, at hand ike var pligtig til at besvare videre for 
denne 67 gaard, end berørte kiøb, og skiødebref omformælder, og erbød Hans Bendtsen sig, at naar 
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hans med arfvinger vil have sin anpart en hver for sig af de resterende 200 Sld., skal de dem reedelig 
bekomme idet øfrige angaf Hans Bendtsen at hand udi adtskeelig maader siden ham gaarden fra sin S 
Fader blef tilskiødt samme gaard har forbedred, som øjensynflig skal fremvises naar begiøris, endnu 
paastoed Per Bendtsen, at saa som Hans Bendtsen end videre siden det omrørte pandtebref paa den 
38 gaard i Rydsker sogn, er opretted, og udi skifte efter deris Sal: Fader Hans Bendtsens hustru deris 
moder liqvideret, har til handled sig, og for hverfved rettighed ved kiøbebref af Hans Hansen paa 
bemelte 38 gaard, paa eiendommen for samme pandte penge S: Bendt Hansen hafde gaarden i pandt 
fore og ej høyere, saa efter di Hans Bendtsen vil tilholde sig adgang, og Rettighed i denne 38 gaard, 
formeente Peder Bendtsen at ham der imod tilkom sæded udi forskrefne 67 gaard, og saa der af betale 
hvis billigt, og ret kand være, til de vedkommende, Hans Bendtsen fremlagde omrørte kiøbebref som 
fra bemelte Hans Bendtsen udgifved er, dateret den 28 juny 1692. og inden Nørre Herreds ting 
vedstaaed den 1. july 1692. som indeholdte samme Summa hvor om i for berørte pandtebref 
ydermeere meldis og blef samme kiøbebref nu læst, og paaskrefven, hvor ved Hans Bendtsen 
formeente at hand ej kunde hafve nogen hendring udi det lowlig forhave ved kiøb, og skiødebref som 
til ham er gifved, af sin Sal: Fader paa den 67 gaard som for er mælt, hvilke arfvingernis anførte 
Prætensioner her fra akiftedm af skifteforwalteren er Remitteret til low, og Ret Og  blef saa Sterfboeds 
forde opsatte middel nu sammen reigned som i alt andrager penge 823 Sld. 3 mrk.,  
Hvorimod er forskrefne angivende Gield og Prætensioner som er 13 Sld., der foruden andgaf sig 
Sønnen Peder Bendtsen at hafve forstrakt til sin S: Faders begrafvelse opdrager til penge 31 Sld.,  
Sønnen Hans Bendtsen fordred og som hand har forstrakt til sin S: Faders begrafvelse som opdrager til 
penge 15 Sld. 2 mrk., og der foruden efter Accordering, og foreening, haver Hans Bendtsen betalt til 
sogne Præsten for liig tienesten 10 Sld., Nok vedgikes at Kistine S: Peder Monsens i Knudsker sogn paa 
sin egen, og sine Børns weigne hafver til beste, og resterer her i boet penge 10 Sld., som er bestaaende 
udi forde 56 Gaard i Risbye i Clemmedsker sogn, og rente fra febr: 1688. 
Til dato 7 Sld., er saa Capital og rente penge 17 Sld., Iligemaade fordred daatter manden Svend 
Andersen paa sin hustruia weigne, som rester af forde Risbye gaard, hofved Summen 2 Sld., der af 
rente udi 14 aar, andrager 5 mrk. 12 skl., er saa Capital og rente penge 3 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage, og Salario bevilged arfvingerne i alt penge 6 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning blef bevilged penge 9 Sld.,  
Stempled papir til dette skiftebref for 6 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk., er 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 107 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Ligned blifver udi behold med de 200 Sld., i forskrefne 67 gaard, hvor om tvistis arfvingerne imellem 
penge 716 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvor saa først blef udlagt til forskrefne Prætensioner som her efter følger. Nemlig. 
Svend Mikelsen i Knudsker sogn, som fordred efter forskrefne indførte meening 4 Sld., her for udlagt 
hos Hans Persen paa Ullehals i Rydskier sogn af hvis hand er skyldig, der af at have 4 Sld.,  
Hans Madsen i Clemmedsker sogn som efter foreened indførte meening her af Sterfboet tilkommer, 
penge 9 Sld., udlagt, at affordre som Archeliemesteren Peder Mikelsen her til boet er skyldig som før er 
melt penge 9 Sld., :/: 
Sønnen Peder Bendtsen for sin fordring som før er mælt som er 31 Sld., er udlagt, hos Peder Monsen 
som hand er skyldig for leie af den 56 gaard i Risbye til dato 12 Sld., it steenbord med lugt foed og 
skoffe 10 Sld., hos Peder Andersen udi Klingegaarden i Rydskier sogn af hvis hand er skyldig her til boet 
9 Sld., :/: 
Hans Bendtsen som fordrer efter forhen indførte meening i alt penge 25 Sld. 2 mrk., udlagt og der for 
er giort indførsel i Julegaarden den 38 i Rydsker sogn for 25 Sld. 2 mrk., :/: 
Kirstine S: Peder Monsens, og hendis børn som tilkommer efter forhen indførte meening, med Capital 
og rente 17 Sld., hvor for er giort indførsel udi forskrefne 56 gaard i Risbye i Clemmedsker sogn for 
disse 17 Sld., :/: 
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Svend Andersen i Knudsker sogn fordrer 13 mrk. 12 skl., der for indført i bemelte i Risbye i 
Clemmedsker sogn for 13 mrk. 12 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 6 Sld., udlagt en hvid ugilled Hest for 6 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 9 Sld., udlagt en jern kakelofven i Julegaarden for 12 Sld., til ofvers 3 Sld., 
Stempled papir til skiftebrefved for 6 mrk., udlagt af forde Jern kakelofven disse 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene begge 4 mrk., udlagt af forde jern kakelofven 4 mrk., :/: 
Den forskrefne beholdne 716 Sld. 1 mrk. 4 skl., der af Seqvestreret er de to hundrede Sld., efter forde 
meening udi forskrefne 67 gaard blifver saa igien, /: naar Hans Bendtsen endnu for sin Apparte fordring 
10 mrk., udlæggis it madskab i Krobhused, som taxered for 10 mrk., :/ 
I behold, naar der udi med reignis de 84 Sld. 10 skl., som er paasat den forde 56 gaard, saafremt de 
staar ved magt, penge 513 Sld. 3 mrk. 4 skl., Hvilke deelis imellem denne Sal: Mands Bendt Hansens 
efter lefvende samtlige børn 2 sønner og 3 døttre, hvor af en broderlaad er 146 Sld. 3 mrk. 3 3/7 skl., 
og en søsterlaad er 73 Sld. 1 mrk. 9 5/7 skl., og de  200 Sld., som er Seqvestreret i forskrefne maade, 
der af til efter retning tilkommer, og er en broderlaad udi anrørte 67de Sygaarden, 57 Sld. 9 1/7 skl., og 
en søsterlaad er penge 28 Sld. 2 mrk. 4 4/7 skl.,  
For den eldste søn Hans Bendtsens anpart af første deeling som er 146 Sld. 3 mrk. 3 skl., er udlagt, it 
sengested i stuen for 5 mrk., it sengested i Krobhused 2 mrk., en haand qvern med hus og jern seiel for 
6 mrk., it kandeskab i Steerhused 4 mrk., af de 50 Sld., Anders Hansen i Rydskir sogn paa dend 33 gaard 
her til boet skyldig er haves 14 Sld. 1 mrk. 2 skl., af dend 56 gaard i Risbye i Clemmedsker sogn 65 Sld. 2 
mrk. 5 5/7 skl., af den 38 gaard kaldis Julegaarden i Rydskier sogn at have 47 Sld. 2 mrk. 13 5/7 skl., hos 
Hans Pedersen paa Ullehals i Rydskier sogn at hand er skyldig her til boet 6 Sld., af de 4er enge i skobe 
krak at have 8 Sld. 3 mrk., hos Peder Andersen i Klingegaarden 13 skl., :/: 
Den anden søn Peder Bendtsen tilkommer i arf efter forskrefne første udreigning penge 146 Sld. 3 mrk. 
3 skl., hvor for er udlagt, hos Anders Hansen i Rydsker sogn af hvis hand er skyldig paa den 33 gaard 
penge 14 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., af den 56 gaard i Risbye 65 Sld. 2 mrk. 5 5/7 skl., af dend 38 gaard kaldis 
Julegaarden i Rydskier sogn 47 Sld. 2 mrk. 13 5/7 skl., af de 4er Enge i skobe krak at have 8 Sld. 3 mrk. 
12 skl., af en jern kakelofven 2 mrk., hos Per Andersen i Klingegaarden af hvis hand er skyldig 9 Sld. 3 
mrk. 1 skl., :/: 
Dend eldste daatter er Sidzele  Svend Anders i Knudsker sogn tilkommer 73 Sld. 1 mrk. 9 skl., der for er 
udlagt, hos Anders Hansen af 33 gaard i Rydskier sogn at have 7 Sld. 9 2/7 skl., af den 56 gaard i Risbye 
i Clemmedsker sogn 32 Sld. 3 mrk. 2 6/7 skl., af den 38 gaard kaldis Julegaarden i Rydskier sogn 23 Sld. 
3 mrk. 6/7 skl., af de 4 enge i Skobe krak at have 4 Sld. 1 mrk. 11 3/7 skl., hos Peder Andersen i 
Klingegaarden af hvis hand er skyldig at fordre 5 Sld. 11 skl., :/: 
Dend anden daatter Kirstine  Niels Hansen i Knudskier sogn tilkommer 73 Sld. 1 mrk. 9 skl., der for er 
udlagt, hos Anders Hansen af dend 33 gaard i Rydskier sogn 7 Sld. 9 2/7 skl., af den 56 gaard i Risbye 32 
Sld. 3 mrk. 2 6/7skl., af Julegaarden 23 Sld. 3 mrk. 6 6/7 skl., af de 4er enge i Skobe krak 4 Sld. 1 mrk. 11 
5/7 skl., hos Peder Andersen i Klingegaarden af hvis hand er skyldig at have 5 Sld. 11 skl., :/: 
Dend yngste daatter Karne  Esper Anders tilkommer 73 Sld. 1 mrk. 9 skl., der for udlagt hos Anders 
Hansen af den 33 gaard i Rydskier sogn at have 7 Sld. 9 2/7 skl., af den 56 gaard i Risbye i Clemmedsker 
sogn 32 Sld. 3 mrk. 2 6/7 skl., af dend 38 gaard Julegaarden i Rydskier sogn 23 Sld. 3 mrk. 6 6/7 skl., af 
de 4er enge i Skobe krak at have 4 Sld. 1 mrk. 11 3/7 skl., hos Peder Andersen i Klingegaarden i Rydskier 
sogn af hvis hand her til boet er skyldig 5 Sld. 11 skl., :/: 
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde de vedkommende ike meere at foregifve som dette 
Sterfboe kunde vedkom ej heller angaf sig nogen saa ydermeere med videre Prætensioner end foran 
findis indført, hvor for saa dette skifte i forskrefne maader der ved er slutted hvilked at saa er tilganged 
og Passeret Testerer. H: Brugman.  Hans Bendtsen.     Peder Bendtsen. Svend S:A:S: Andersen.          
Niels N:H: S: Hansen. Esper E:A:S: Andersen.        Hans Mortensen.     Lars L:H:S: Hansen. 
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Anno 1702. Den 5. oktober. Er efter lowlig giorde tillysning Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation  efter S: Lars Monsen som med boede og døde i it Udhus liggende paa 38 gaards 
grund udi Poulsker sogn, imellem denne S: Mands Creditorer paa eene, side, og paa anden side denne 
S: Mands hustru, og børn som nu igien lever nemlig, hans efter lefvende hustru Siegne Larsdaatter, for 
hende blef til lavværge anordnet, efter hendis begiering, Berril Koefoed boende paa bemelte gaard i 
Poulsker sogn, og denne Sal: Mands børn, som tilsammen er 5 sønner og 2 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn er Jens Larsen i Poulsker sogn . 
Dend anden søn er Peder Larsen ibid. 
Dend 3 søn Mons Larsen, ibid. 
Dend 4 søn er Hans Larsen og i Poulsker sogn. som alle er fuld myndig efter lowen. 
Dend yngste søn som er aufled med denne efter lefvende Enke er Lars Larsen paa 12 aar gl. for hamer 
hans half broder Jens Larsen nu til wærge anordnet. 
Dend eldste daatter er Siegne Larsdaatter i Ekteskab med Morten Clausen i Poulsker sogn  
 Jensen i Østerlaursker sogn. 
Dend yngste daatter som med denne nu efter lefvende hustru er aufled, er Karen Larsdaatter paa 9 aar 
gl. for hende er til wærge anordnet hendis halfbroder Peder Larsen. 
 
Hvor paa  rettens weigne var ofverværende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Commendant, og 
amtmand Waldemar Reets, ved sin fludmegtig Bastian Andersen, og skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Ollufsen og Jens Madsen. Begge  boende i 
bemelte Poulsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Denne S: Mands i boende Huus, som i sig self er siuf bunt, eller 6 stolperum medstaae tag og lyng paa 
og en noged  foruden tag, som er gl. wogt tømmer, og nogle gl. bræder ofver stuen, og it windue der 
udi, resten er ladehus, og en tørve røste næsten til det, med hvis der udi jord og nagelfast nu fore 
findis er tilsammen sat for penge 7 Sld., it hvidt klipped, og hvorved faar er sat for 3 mrk., it gl. fyre 
bord med oben foed 1 mrk. 8 skl., saa blef Enken, og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, 
om de hafde meere til dette Sterfboes middel at angifve, hvor til de svarede, dem ej meere witterligt 
var, end forskrefved staar hvor saa forskrefne boens middel er sammen reigned, og andrager til penge 
8 Sld. 8 skl.,  
Hvor  nest blef angifven efterskrefne boet skyldige Gield. 
Welb. Hr: Lands dommer Ancher Müller fordred efter sin sedel for forstrekning til denne S: Mands 
skatter, da denne S: Mand boede paa gaarder, og der for pandtsat forde huus, Item en sort Hoppe for 
6 Sld., en brun blised Hest for 6 Sld., og en røed hielmed Koe for 5 Sld., 2 hvide, og 2 sorte Faar á 3 mrk 
er 3 med videre Hr: Lands dommers sedel om formelte, og som ej noged af det øfrige nu efter 
skifteforwalterens anfordring her i Sterfboet findis, saa er Hr: Lands dommer Ancher Müller paa sin 
fordring som tilsammen er 34 Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt for berørte 6 stolperum huus med behør som 
melt er for 7 Sld., og ej videre findis der til at udlægge, it Faar og it bord som andrager 4 mrk. 8 skl., er 
udlagt til Skifteforwalteren 1 mrk. 8 skl., og skrifveren for sin umage i alt 3 mrk., og lofved Enken self at 
betale til skiftebrefved stempled papir for 1 mrk. 8 skl., og wurderings mændene begiered ej noged for 
deris umage. Formeldst Sterboed slette tilstand, ellers møtte adtskillige her paa Sterfboet, og som de 
forman Sterfboet var i saa slet tilstand vilde de ike anmælde deris Prætensioner saa som de saae at de 
ej der for nog kunde erlange til betalning, hvor ved saa dette skifte er slutted, hvilke at saa er 
tilganged, og Passeret som forskrefne staar des til vidnisbiurd under samptlig vore hender skiftesteden 
Ut Supra. Bastian Andersen. H: Brugman. 
Berril B:K: Koefoed.  Jep Ollufsen.  Jens Madsen.      Jens J:L: Larsen. 
Per P:L:S: Larsen. Mons M:L: Larsen. Hans H:L: Larsen  
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Anno 1702. Den 6. Augusty. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Deeling  efter afgangne Esper Jensen, som boede, og døde paa dend 36 Jord Eiendoms gaard 
beliggende udi Poulsker sogn, og det imellem denne Sal: Mands efterladte hustru Anna Hansdaatter, 
for hende blef efter hendis begiering til laugwærge anordnet, Hans Seiersen boende i bemelte Poulsker 
sogn, paa ene side, og paa anden side denne Sal: Mands med bemælte sin hustru auflede børn, som er 
en søn og 2 døttre hvor af 
 
Søn er Hans Persen 11 aar gl. for hammen er til wærge anordnet hans moders slegt Niels Nielsen 
boende i Kiørnebye i Poulsker sogn. 
Dend eldste daatter Giertrud Espersdaatter 22 aar gl. for hende er til wærge anordnet hendis Moders 
slegt Lars Pellesen boende i Poulsker sogn. 
Dend yngste daatter Karne Espersdaatter paa 20 aar gl. for hende er til wærge anordnet hendis 
Moders ner Slegt Peder Nielsen boende i Poulsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, bemelte fuldmegtig Bastian Ankersen, og skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Olsen og Jens Madsen. Begge  
boende i bemelte Poulsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En graae skimled Hest sat for 8 Sld., en røe maaged Hest gilling 7 Sld., en røe blised Hoppe for 6 Sld., en 
gul brun Hoppe 6 Sld.,  
Qveg. 
En sort grimmed Koe 4 Sld., en brun Koe 3 Sld., en sort hielmed Koe 4 Sld., en røed Qvige 4 Sld., en bleg 
gul Qvige 3 Sld. 3 mrk., en brun Qvige 3 Sld., en sort hielmed Qvige 10 mrk., en sort hielmed Qvigekalf 
6 mrk., en sort hielmed studkalf 4 mrk., 
Faar og Lam. 8 støker gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk.,  
Svin. En sort pletted soe 3 mrk., en røe soe 2 mrk., en hvid Soe 2 mrk., en hvid galt 2 mrk., en røe 
sandet galt 2 mrk., 4 sort belted grise á 12 skl er 3 mrk., en graae galt gris 12 skl.,  
Gies. 4 gl. Gies, og en Gaasse á 1 mrk er 5 mrk., 5 unge Gies á 14 skl er 4 mrk. 6 skl.,  
Kaabber.   En span stoer kaabber kedel er vegtig til penge 2 Sld.,  
Boehave. 
En wogn med Høestier hammel tøm, og halseeler 2 Sld., en ploug med behørige jern jul, og bøsse 6 
mrk., en nye træ tinned harre 2 mrk., en gl. træ tinned harre 12 skl., it øllkar paa 2 tønder stort 6 mrk., 
it gl. øllkar paa en tønde 1 mrk., 4 gl. tønder 1 mrk., 
I Cammered. 
En fem fierings øltønde 2 mrk., en øltønde 1 mrk., it deigne trug 1 mrk.,  
I Krobhused en laasfast fyre kiste 4 mrk., it sengested indfor dørren for 2 mrk., det anded sengested 1 
mrk., I den seng indfor døren ibiden, en gl. blaae ranned olmerdugs ofverdynne 6 mrk., en blaae 
ranned ullen, og linnen ofverdynne 4 mrk., en ullen sort ranned underdynne 4 mrk., en linnen 
underdynne 4 mrk., en sort ranned ullen pude er sat for 1 mrk., en sort ullen pude 1 mrk., en hvid ullen 
pude 1 mrk., I dend anden seng i Krobhused, en sort ranned ullen ofverdynne 2 mrk., 2 blaargarns 
lagen 2 mrk.,  
I Stuen. 
En spoelskaded benkedynne 4 mands sæde er sat for 6 mrk., en gl. wefved agedynne 1 mrk., en nye 
wefved agedynne 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde 2 mrk., it nye wefved hiønde for 1 mrk., it lidet 
Madskab i stuen, med en dørlaas, og hengsler er sat for 3 mrk., it gl. ege wraaskab, med 2 dørre 
foruden laas 3 mrk., it askebord blad med foed og skuffe 3 mrk., en røke bagstoel 1 mrk.,  
I Gaarden. 
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En sleede med træ vidier 1 mrk., it fyrre bræde 12 skl., 2 ege planker naar ofver it stolperum á 12 skl er 
1 mrk. 8 skl., 2 møg bræder 8 skl., 2 aar med bihle paa 1 mrk. 8 skl., en lin wefved wef med jern, og 
tilhør 8 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboeds anførte løsøre Gods til penge 93 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Belangende denne Sal: Mands Ifareklæder da angaf Enken at de vare af ringe verdt som og befandttis 
at, være gl. wadmels kioel og it par skin bopser, som nu paa Sterfboet blef aftalt at Sønnen skal 
beholde til at forslide. 
Sæden angaaende, da blef den efter seet, og befanttis at være i det høyeste 14 tønder Biug 5 tønder 
Rug, og 5 tønder Haure, med 4 smaa lesinge Høe, hvilked efter som Enken ike for denne 36 gaard for 
inde værrende aar 1702 her ydt meere end 12 skolpund smør, der for at ald landgielde og tiende saa 
rester med anden afgift. Saa blef paa Sterfboet ofver vejet at Enken sæden tilsammen beholder, og 
lofved Enken med sin nu forsatte laugwærge der imod at holde de vedkommende for landgielde 
tiende, og rettighed i rette tide at lefverer skadisløs i alle maader, skulle der af noged ofverskyde, da at 
komme Enken og børnen imellem til felleds føde, og fremtarf, hvor saa de ved om sæden blef slited at 
forblifve. 
Hvornest blef af skifteforwalteren tilspurdt Enken med sin laugwærge saa vel som samptlig børnen og 
deris wærger om de viste noged meere til dette Sterfboeds middel at angifve, hvor til de svarede at de 
ike viste meere end forhen er indført, allermiste denne forde 36 Gaard som Enken angaf af denne S: 
Mand fra de Creditorer, der paa er gangne Samfrender forretning ommælder at være indfriet, saa at 
gaarden denne S. Mands arfvinger der efter er berettiged, og som gaarden siden formeente Enken, og 
Enkens laugwærge paa 36 gaard i Poulsker sogn i sin tiid, at er hverfve videre Samfrendis Kiendelse, 
des aarsage nu her paa skifted ej videre gaarden angaaende nu er foretagen, men til Samfrendernes 
kiendelse her fra er Remitteret. 
  Hvor  saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner som af arfvingerne er ved 
gaard, og er der til giort udlæg som her efter følger. 
Kongl: May: Ambtskrifver og ridefouged Sr: Hans Henrik Skor, lod fordre som i bog Clarings den 1. 
Marty 1702. denne S: Mand til efter retning under Welb: Hr: Ambtmanden, og Hr: Ambtskrifverens 
hender er meddeelt, og Enken nu vedgik til Ambtstuen at reste for den forde 36 gaard for 1701. i alt 
med nu Prætenderende 8 skl., omkaastning penge 5 Rd. 2 mrk. 3 skl., er penge 8 Sld. 3 skl., udlagt 8 
Faar á 3 mrk er 6 Sld., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk., en røe sanded galt 2 mrk., hos Enken 3 skl., :/: 
Hederlig og wellærde mand Hr: Mads Svane Sogne Præsten i Poulsker sogn lod fordre efter sin sedel 
som af Enken er ved gaaed penge 4 Sld., udlagt, en røe Qvige for 4 Sld., :/: 
Sogne Deignen Mogens Madsen fordred som Enken vedgik penge 2 Sld., udlagt, en sort hielmed Qvige 
kalf for 6 mrk., en hvid Soe 2 mrk.,   
Mads Hermansen Bohn boende i Nexøe fordred efter sin sedel som Enken vedgik med forstrekning til 
denne Sal: Mands begravelse, som i alt andrager til penge 14 Sld. 9 skl., Udlagt en sort grimmed Koe 4 
Sld., en brun Koe 3 Sld., en sort hielmed Koe 4 Sld., en sort hielmed Qvige 10 mrk., en røe Soe 2 mrk., it 
ege bræ 12 skl., tilovers 3 skl., :/: 
Anders Jacobsen i Rønne lod fordre som Enken vedgik og angafvis i alt at restere penge 8 Sld. 2 mrk. 1 
skl., udlagt en arbieds wogn med Høestier hammel tøm og halseeler 8 mrk., en gul brun hoppe 6 Sld., 
en hvid galt 2 mrk., hos Enken 1 skl., :/: 
Rasmus Pellesen i Poulsker sogn fordred laante penge som nu rester penge 8 Sld., udlagt i Krobhused 
en gl. blaae ranned olmerdugs ofver dynne 6 mrk., en blaae ranned ullen og linnen ofverdynne 4 mrk., 
resten af samme seng for 11 mrk., en spoelskaded benkedynne 4 mands sæde 6 mrk., det ringeste 
sengested 1 mrk., en sort pletted Soe 3 mrk., it fyre bræde 12 skl., af it møg bræ 2 skl., hos den yngste 
daatter 2 skl., :/: 
Hans Poulsen i Poulsker sogn fordred som vedgikes at restere penge 6 Sld., udlagt en ploug med behør 
6 mrk., en nye harre 2 mrk., en gl. hare 12 skl., it ølkar paa 2 tønder store 6 mrk., it øllkar paa en tønde 
1 mrk., 4 tomme tønder 1 mrk., en sort hielmed studkalf 4 mrk., en fem fierings ølltønde 2 mrk., it 
deigne trug 1 mrk., it møg bræ 4 skl., :/: 
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Christopher Seiersen boende i Nexøe fordred som Enken vedgik penge 2 Sld., udlagt i den anden seng i 
Krobhused, en sort ranned ullen overdynne 2 mrk., 2 blaargarns lagen 2 mrk., en laasfast fyre kiste 
ibideb 4 mrk., :/: 
Rasmus Hansen Smid i Nexøe fordred arbiedsløn penge 2 mrk. 8 skl., udlagt en gl. wefved agedynne 1 
mrk., en nye wefved agedynne 1 mrk. 8 skl., :/: 
Jep Nielsen Tømreman boende i Nexøe fordred arbiedsløn som vedgikes 4 mrk., udlagt it aske bord 
blad udi stuen med foed og skoffe 3 mrk., en røke bagstoel 1 mrk., :/: 
Jep Jørgensen i Nexøe fordred for en seis og anded penge 5 mrk., udlagt it wraaeskab med 2 dørre 
foruden laas i stuen er sat for 3 mrk., it flamsk hiønde 2 mrk., :/: 
Peder Andersen i Poulsker sogn lod fordre for arbiedsløn paa denne Sal: Mands liigkiste 4 mrk., udlagt 
it nye wefved hiønde 1 mrk., it madskab med en dørlaas og hengsler 3 mrk.,  
Anders Jensen i Billegram i Persker sogn fordred efter afreigning som vedgikis penge 6 mrk. 8 skl., 
udlagt en lin wefver wef for 8 mrk., til overs 1 mrk. 8 skl., :/: 
Ødber Persen i Poulsker sogn fordred for en deele til denne S: Mands liigkiste penge 1 mrk., udlagt hos 
Anders Jensen afforde wef 1 mrk., :/: 
Jens Gudbersen fordred for en straae bonds tønde med Biug som Enken vedstoed at hendis S: Mand 
haver laant ham hvis til, og Jens Gudbersen strax tilbuden  at hand vilde det igien imodtage, men som 
hand ike vilde strax der imodtage, saa laante den S: Mand bemelte straaebonds tønde med Biug af 
Jens Gudbersen som Enken nu vedgik, og foregaf saa og nu lovede der af at gifve Jens Gudbersen til leje 
en skeppe Biug, som Enken nu igien strax vilde lefve ligesaa samme tønde fuld af Biug, og en skeppe til 
leje, og det straxsen at betale nu Natura som Enken sig tilbød nu at vilde efter komme :/: 
Sørren Gudbersen i Poulsker sogn fordred resterende rente som rester, og Enken vedgik penge 4 mrk., 
udlagt 2 egeplanker 1 mek. 8 skl., 2 aar med bihl 1 mrk. 8 skl., en slee med træ vidier 1 mrk.,  
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning, blef Enken samtykt at nyde af dette 
Sterfboes middel for penge 21 Sld., udlagt en graae skimled Hest gilling for 8 Sld., en røe maaged Hest 
for 7 Sld., en røe blised Hoppe 6 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage blef bevilged 3 Sld., udlagt en brun Qvige for 3 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i Alt 4 Sld. 2 mrk., udlagt en bleg gul Qvige for 3 Sld. 3 mrk., af en 2 
spanne Kaabber kedel 3 mrk., :/: 
Stemplet papir til dette skifte bref for 3 mrk., udlagt af forde kaabber kedel 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt af forde kaabber kedel 2 mrk., 2 gl. 
Gies 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 89 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 3 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Deraf Moderen tilkommer penge 7 mrk. 4 ½ skl.,  
Og dend anden halfvepart deelis imellem denne S: Mands børn som er en søn og 2 døttre, er deraf en 
broderlaad penge 3 mrk. 10 ¼ skl., og en søsterlaad  er 1 mrk. 13 1/8 skl., 
For Moderens anpart som er penge 7 mrk. 4 skl., er udlagt 3 gl. Gies for 3 mrk., 5 unge Gies á 14 skl er 4 
mrk. 6 skl., til overs 2 skl., :/: 
Sønnen for sin anpart som er 3 mrk. 10 skl., er udlagt 4 sort beltede Grise 3 mrk.,af en lin wefved 
Anders Jens udlæg 8 skl., af it møg bræ 2 skl., :/: 
Dend eldste daatter for sin anpart 1 mrk. 13 skl., udlagt en øl tønde 1 mrk., en graae galt gris 12 skl.,  
hos moderen 1 skl., :/: 
Dend yngste daatter for sin anpart 1 mrk. 13 skl., udlagt en sengested i Krobhused for 2 mrk., til overs 
3 skl., :/: 
Efter at saa var udlagt saa blef af skifteforwalteren paa raabt om der var nogen som hafde meere at 
angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor saa ingen videre fremkom som hafde meere at 
Prætendere, end foran findis indført, hvor ved saa dette skifte er slutted, dette saa at være tilganged 
og Passeret Testerer.  Bastian Ankersen.  H: Brugman.     HansH:S: Seiersen. Niels N:N:S: 
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Nielsen. Lars L:P:S: Pellesen.   Per Nielsen.   Jep Olsen. 
  Jens J:M Madsen.  
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Anno 1702. Den 12. oktober. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation  efter Poul Rasmusens Sal: Hustru Boehl Jensdaatter, som boede, og døde paa 
dend 9 Jord Eiendoms gaard beliggende paa Blesbierg udi Nyeker sogn,  imellem denne Sal: Qvindis 
efterlefvende Mand bemelte Poul Rasmusen  paa ene side, og paa anden side denne Sal: Qvindis 
efterlefvende 3 sønner nemlig 
 
Dend eldste søn  Lars Pedersen barn i Clemmedsker sogn, til ham er Poul Rasmusen Stiffader, 
De andre 2 sønner som denne S: Qvinde har aufled med Poul Rasmusen deraf 
Dend eldste søn Hans Poulsen 24 aar gl.. 
Dend yngste søn Peder Poulsen paa 23 aar gl., for dem som tilsiuns wærge er faderen Poul Rasmusen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle og Welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant og 
Ambtman Waldemar Reeds, ved sin fuldmegtig Bastian Ankersen, og skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Ipsen og Hans Madsen. Begge  boende i 
bemelte Nyesker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En sort hielmed Koe er taxered for 4 Sld. 2 mrk., en blak hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En brun ugilled sveg røgged Hest for 7 Sld., en brun Hoppe 8 Sld., endnu en brun Hoppe med it sort 
spætted Horsføll for 6 Sld.,  
Faar. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies, og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., 3 unge Gies á 12 skl er 2 mrk. 4 skl.,  
Svin. En hvid Soe med 3 smaa grise til sammen sat for 5 mrk., endnu en hvid Soe 4 mrk., en hvid galt 
gris 2 mrk., 2 graae belted Soegris á 1 mrk er 2 mrk.,  
Boehave. 
En wogn med smaae stier hammel tøm, og halseeler for 3 Sld., endnu en gl. wogn foruden stier for 6 
mrk., 4 gl. harrer tilsammen for 2 mrk., en gl. ploug med forslit jern bøsse løbere, og ringe for 6 mrk., 
en gl. wefved behørige træværk er sat for 6 mrk., 2 gl. aar med bihl paa á 8 skl er 1 mrk., it par gl. 
Høestier 1 mrk., en ruhl foruden jern 1 mrk., i steerhused, it lided gl. ølkar 1 mrk., en gl. ballig 8 skl., en 
straaebonds tønde 8 skl., en ørebøtte med laag paa 8 skl., en haand qvern med hus og jern seiel 6 
mrk., it tomt vinfad ofver flagen for 10 skl., sammested, en gl. saltere tønde 8 skl., it deigne trug 1 mrk., 
paa tilled over Krobhused, 4 gl. tomme tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., sammesteds 2 halfve 
straaebonds tønder á 4 skl er 8 skl., en grynne halftønde med laag paa for 8 skl., it gl. ølkar paa 2 ½ 
tønde stoert 1 mrk. 4 skl., 4 gl. seieser med bom, og ringe for 2 mrk., 2 tomme fieringer á 4 skl er 8 skl.,  
I Krobhused. En tom tønde 8 skl., en bagstoel 6 skl., 
I Stuen.  
It gl. fyre bord med oben foed 2 mrk., it gl. wraae skab 3 mrk., en bagstoel 1 mrk., en gl. benkedynne 
for bordenden 3 alen lang 2 mrk., en spoelskaded agedynne gul under foer 1 mrk., en gl. lesned 
benkedynne 3 allen lang under winduen i stuen 2 mrk., en gl fyre kiste laasfast blef Poul Rasmusen af 
sine med arfvinger bevilged,  
Kaabber, en kaabber kedel paa en span stoer er vegtig til penge 1 Sld. 2 mrk., en gl. jern gryde paa en 
span stoer 1 Sld., en gl. liden malm gryde er vegtig til penge 3 mrk.,  
Mæssing.en mæssing lyse stage med en høy foed for 1 ½ mrk., en mæssing lysestage med flad foed for 
1 mrk. 4 skl.,  
Sæden i laderne blef anseeit, og befindis. I straaet Rug 5 tønder som af wurderings mænde saaleedis er 
sat, og tønder for 6 mrk., der fra aftagis som skal ydis til skatte Rug. 1. tønde bliver saa igien 4 tønder 
Rug á 6 mrk er 6 Sld., aldt biuged som i gaarden nu findis ad straaed det er og taxered for 8 tønder, der 
fra tagis som skal ydis til landgielde Biug en skeppe, til Præsten en tønde en sk: Biug til kirken tønde 
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Biug, til herreds fougden, og deignen hver en skeppe Biug, blifver saa igien som dette sterfboe til beste 
anføres 5 tønder Biug á 4 mrk er 5 Sld.,  
Haure som nu i straaet er, og i gaarden findis, er taxered for 6 tønder, der fra tagis 2 ½ tønde til skatte 
Haure Item til Præsten tiende nen tønde Haure, blifver saa igien, som Sterfboet til beste anføris 2 ½ 
tønde Haure á 2 mrk er 5 mrk., hvis Høe som nu her ved Sterfboet findis som boet tilhør, er sat for at 
være 3 lees á 2 Sld er 6 Sld., saa til spurdte skifteforwalteren samptlige de vedkommende Poul 
Rasmusen og hans med arfvinger, om de hafde meere løsøre at angifve som dette Sterfboe kunde 
komme til bæste, hvor til de svarede nej, at de ike viste meere løsøre til dette boes middel at angifve, 
hvor ved saa dette Sterfboes løsøre registering er slutted.  
Og andrager forskrefne angifvende løsøre til penge 78 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Hvor nest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort udlæg som 
her efter følger nemlig.   
Kongl: May: Ambtskrifver, og Ridefouged Sieg Hans Henrik Skor fordred efter sin Sedels indhold, der 
med ind bereignet 10 Sld., som ham er berettiged af det pandtebref S: Hans Markman før i hende 
hafde, denne 9de gaard angaaende, som der med andrager i alt til penge 26 Rd. 3 mrk. 11 skl., er 39 
Sld. 3 mrk. 11 skl., her for er giort indførdel formedelst mangel af løsøre, og med arfvingernis, og 
samtyke udi denne forde 9de gaard i Nyekier sogn for penge 39 Sld. 3 mrk. 11 skl.,   
Corporal til Hest Esper Ibsen boende i Nyekier sogn, som denne gaards afgift for sin tieneste er til 
reigned, møtte her paa Sterfboet, og angaf som Poul Rasmusen vedgik at rester for 1701. i alt penge 7 
Sld., for Aar 1702 skal og til forde Corporal betalis Bogclarings penge 7 Sld., Nok Oktober Qvartal skatt 
for 1702, 5 mrk., er saa tilsammen 15 Sld. 1 mrk., her for er udlagt af sæden 4 tønder Rug for 6 Sld., 5 
tønder Biug for 5 Sld., 2 ½ tønde Haure 5 mrk., en haand qvern med huus, og jern seiel for 6 mrk., en 
span stoer kaabber kedel er vegtig til 6 mrk., :/: 
Sr: Albert Hartwig paa Wellingsgaard fordrede som Poul Rasmusen nu vedgik ret at være skyldig 8 Sld. 
1 mrk. 8 skl., udlagt, en brun Hoppe for 8 Sld., 2 unge Gies á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Sigvartsen i Rønne fordred efter afreigning for forstrekning til denne S: Qvindis begrafvelse, og 
videre som resterer i alt penge 22 Sld. 3 mrk. 13 skl., her for med arfvingernis samtyke giort indførsel i 
den 9de gaard i Nyekier sogn for 22 Sld. 3 mrk. 13 skl., :/: 
Henning Bohne i Rønne lod fordre ved hans Sigvartsen som rester penge 2 Sld. 1 mrk., udlagt 3 Faar á 3 
mrk er 9 mrk.,:/: 
Herman Bohne i Rønne fordred paa sin hustru moder Barbra S: Jokum Sigvarts   weigne som vedgikes 
at restere bog Gield 7 Sld. 4 skl., udlagt en sort hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en gl. wef med behørig 
træ værk 6 mrk., en hvid Soe 4 mrk., en tom tønde 4 skl., :/: 
Mads Høy boende i Rønne fordred efter sin sedel som Poul Rasmusen vedgik penge 6 Sld., udlagt en 
blak hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en hvid galt gris for 2 mrk., :/: 
Lientnant Mortten Mogensen i Nyekier sogn fordred som vedgikes penge 3 mrk. 8 skl., udlagt 2 gl. Gies, 
og en Gaasse for 1 mrk. 4 skl., styked er 3 mrk. 12 skl., til overs 4 skl., :/: 
Kirke wærgen Hans Madsen Høy fordred som rester til Nyekirke for 1699, en tønde Biug, er sat for 10 
mrk., for 1700. en tønde tiende Biug er sat for 11 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en hvid Soe 
med 3 smaa grise for 5 mrk., en wogn med smaa stier, hammel tøm, og halseeler for 3 Sld., en ung 
Gaas 12 skl., it Faar for 3 mrk., en gryne half tønde med laag paa 8 skl., en tom tønde 4 skl., :/: 
Ødber Hansen i Nyekier sogn fordred som Poul Rasmusen vedgik, at rester 5 Sld., udlagt en gl. wogn 
foruden stier for 6 mrk.,  af Høet at have 14 mrk., :/: 
Olle Hansen i Nyekier sogn fordred for at grave til denne S: Qvindes liig penge 1 mrk., udlagt it deigne 
trug for 1 mrk., :/: 
Efter en obligation udgifven af Poul Rasmusen til sin stifsøn Lars Pedersen datered dend 26 September 
1693. med videre dend indhold som nu blef læst og paa skrefven fordrede berørte Lars Pedersen som 
endnu rester Capital 26 Sld. Reisende sig ved den afløsning, og betalning til Hans Markman i Rønne for 
det pandtebref hand paa dend i hende hafde paa denne udi gaard i Nyekier sogn, renten angaaende da 
blef Poul Rasmusen med Lars Persen derom foreened, at Lars Persen der for indted haver at fordre, saa 
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er for de 26 Sld., med arfvingernis samtyke nu giort indførsel udi forde 9de gaard i Nykier sogn for 26 
Sld.,     
Kirke wærgen Hans Madsen fordred klokeringens penge for denne S: Qvindis liig, hvilked arfvingerne ej 
vilde stæde udlæg for, og der for er henvist til low og ret.  Saa som Poul Rasmusen af denne gaard, 
aarlig til kirken giwer, en tønde tiende Biug og der formeen for klokepenge fri at være.   
Sønnen Hans Poulsen fordred laante penge 10 Sld. 2 mrk., udlagt og med arfvingernis samtøke giøre 
indførsel i forde 9de gaard for 10 Sld. 2 mrk., :/_ 
Sønnen Peder Poulsen fordred for Haure, bg penge 9 Sld., udlagt af løsøre 7 mrk. 12 skl., og der for 
tillagt 2 Faar 6 mrk., en bagstoel 1 mrk., en tom tønde 8 skl., ved Mortten Mons udlæg 4 skl., for 
resteringsom er 7 Sld. 4 skl., er giort indførsel i forde 9de gaard. :/: 
Poul Rasmusen angaf at være skyldig til byeskrifveren Mads Pedersen i Rønne 2 mrk., udlagt  2 graae 
belted Soegrise for 2 mrk., it fyre bord i stuen med oben foed 2 mrk.,  
Imod denne S: Qvindis udfart, eller begrafvelsis bekaastning Prætenderet Poul Rasmusen lige 
vederlaug som ham blef sted udlæg for 24 Sld., udlagt en brun ugilled svæg røgged Hest for 7 Sld., en 
brun Hoppe med it sort spet Horsføll for 6 Sld., 4 harrer for 2 mrk., en ploug med behør 6 mrk., 2 aar 
med bihl 1 mrk., it par Høestier 1 mrk., en rul uden jern 1 mrk., it lided ølkar 1 mrk., en ballig 8 skl., en 
tønde 8 skl., en ørre bøtte med laag 8 skl., en jern gryde 4 mrk., en malm gryde 3 mrk., 2 lysestager 2 
mrk. 12 skl., it wraaeskab for 3 mrk., af høet 10 mrk., it gl. ølkar 1 mrk. 4 skl., 4 seiser med bom og 
ringe 2 mrk., en benkedynne for bordenden i stuen 2 mrk., en benkedynne under winduen i stuen 2 
mrk., en bagstoel 6 skl., ved wurderingsmændenes udlæg 2 skl., :/: 
Skifteforwalteren Salarium 3 Sld., Skifteskrifverenialt 4 Sld. 2 mrk., Stemplet papir til skiftebrefved, 
hvor for er giort indførseli forde gaard:/: 
Wurderings mænde for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it tom vin fad 10 skl., en salt tønde 8 
skl., paa Krobhus tilled 4 tomme tønder 1 mrk. 8 skl., 2 half tønder 8 skl., en spoelskaded agedynne 
med gul under for  1 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Videre fremlagte S: Hans Sigvartsen boende i Rønne it pandtebref af Poul Rasmusen til ham udgifven, 
datered den 21febr: 1694. og inden Wæster Herreds ting af Poul Rasmusen vedstaaedden 1. Marty 
1694. som nu blef læst og paa skrefven, mældende at Hans Sigvartsen paa Poul Rasmusens wegne til 
Hans Markman har betalt, og der for af Poul Rasmusen Hans Sigvartsen forsikred i en deel dend 9 
gaard i Nyekier sogns eiendom for sine udlagte penge 46 Sld., renten vedstoed Hans Sigvartsen til 
dato, at være betalt, for Capitalen forblifver Hans Sigvartsen ved sit pandt, efter pandtebrefvet indhold 
som arfvingerne lofved yder meere at holde saa som pandte   brefvet formælder at betalis disse 46 
Sld., :/: 
Poul Rasmusen  angaf at være skyldig til deignen Jørgen Andersen i Nyekier sogn efter foreening for 
denne S: Qvindis liig begiengelse penge 2 Sld., udlagt og med arfvingernis samtyke der for giort 
indførsel i forde 9de gaard i Nyekier sogn. for 2 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner i alt til penge 241 Sld. 4 skl.,  
Hvorimod løsøre ej andrager meere med 78 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Saa til at betale forskrefne Gieldis fordringer, og Prætensionermed angaf Poul Rasmusen at have 
betalt, og indfriet denne forskrefne 9de gaard, som er Hans fæderne arf, og Eiendom, fra Barbra S: 
Herman Bohne Morttensens arfvinger nemlig. Hans Markman, og Mortten Bohne, som efter hendis  
det pandtebref som af ham til berørte S: Barbra Hermands var udgifven i følgende maader i nemlig, 
Herman Bohne i Rønne betalt 13 Sld. 2 mrk., item Hans Sivartsen i Rønne 46 Sld., Lars Pedersen betalt 
og udlagt 26 Sld., Hr: Ambtskrifveren som nu deraf krefver 10 Sld., Item Thor Pedersen i Rydskier sogn 
betalt 22 Sld., Poul Rasmusen betalt til Mester Frederik efter Hans Markmans begiering 10 mrk., til 
Hans Markman self betalt efter det efter ham ergangne skiftebrefs formældingaf Poul Rasmusen betalt 
5 Sld., nok betalt til Mortten Bohne i Hasle ved Poul Rasmusen self, saa og ved Niels Rasmusen i 
Spedlegaarden med Capital og rente 42 Sld., som der om nu fremviste Attester, Qvitantser, og videre 
bevis formælte dessen aarsage arfvingerne formeente aldeelis at være berettiged, om rørte 9 gaard i 
Nyekier sogns eiendom, og der for indbiurdis for eenedis efter forhen der paa oprettede brefve, og 
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Documenters anleedning, anslage denne forde 9 gaards eiendom for 200 Sld., belangende det 
pandtebref som for errørte, da beretted Poul Rasmusen at hand det ike endnu haver bekommed, end 
dog der om inden landstings retten skal være kiendt, at Hans Markman imod betalning, ham det skulle 
forskaffe, og som her paa Sterfboet ike noged for omrørte pandtebrefnu blef fordred.  
Saa er med jordegoedsed, og løsøre imod forskrefne Prætensioner Liqvideret,  
Saa leedis som forhen giorde indførsel om formælder, ved hvilken Liqvidation af Jordegoedsed blifver til 
ofvers 37 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvilked arfvingerne Proqvota imellem deelis, deraf Poul Rasmusen tilkommer udi dend 9 gaard eydom 
i Nyekier sogn penge 18 Sld. 2 mrk. 10 skl., og dend anden halfvepart af dend øfrige beholdning udi 
omrørte 9de gaard, der af en hver af denne Salig Qvindis trende sønner at tilkomme i berørte 9de 
gaard 6 Sld. 14 skl., og som ej videre Gields fordringer nu blef paa Sterfboet angifven. Saa er forskrefne 
skifte i saa maader der ved slutted, hvilked saa at være tilganged og Passeret, som forskrefved staar i 
des til vidnisbiurd under vore hender, og Signeter, Skiftesteden Ut Supra  Bastian Ankersen. 
  H: Brugman.  Poul Rasmusen, Lars L:P:S: Persen.    Hans Poulsen.  Peder 
Poulsen.   
Hans H:M:S: Madsen.    Hans Ibsen.     
Dette er udferdiget den 24 july 1703.     
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Anno 1702. Den 13 oktober. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation  efter Olle Larsens S: Hustru Kirstine Olsdaatter, som boede, og døde paa dend 38 
Jord Eiendoms gaard beliggende Ringebye i Wæstermarie sogn, hvor de vare til hiem eller Husværelse, 
imellem Sterfboed Creditorer, paa ene side, og paa anden side denne Sal: Qvindis efter lefvende Mand 
Olluf Larsen, og den S: Qvindis børn, paa dend anden side; Børnene re tilsammen 4 sønner og 7 døttre, 
hvor af  
 
Dend eldste søn er Jens Pedersen for ham er til wærge forhen anordned som endnu for blifver  Moder 
broderen Erland Ollufsen i Wæstermarie sogn. 
Dend anden søn er Lars Persen for ham er og forhen til wærge anordned som og der ved forblifver 
Peder Rasmusen i Aakirkebye. 
Dend 3 søn er  Per Persen for ham er forhen til wærge anordned som nu der ved forblef Niels Staale 
boende i Rønne. 
Dend yngste søn er Lars Olsen 6 aar gl. for ham er hans fader Olle Larsen wærge. 
Dend eldste daatter Elsebeth  Persdaatter for hende er forhen til wærge anordned som der ved 
forblifver, hendis Morbroder Olluf Erlandsen boende i Knudsker sogn. 
Dend 2 daatter Kirstine Persdaatter for hende er og til wærge anordnet paa skifted efter hendis S: 
Fader, saa og der ved forblifver Hans Jacobsen nu boende i Østerlaursker sogn. 
Dend 3 daatter Elisabeth Persdaatter for hende er forhen til wærge anordnet som der ved forblifver 
Christen Pedersen i Knudsker sogn. 
Dend 4 daatter Karen Pedersdaatter for hende er og forhen til wærge anordned som der ved  
forblifver, Svend Andersen boende i Knudsker sogn. 
Dend 5. daatter er Gunnel Olsdaatter 7 aar gl. for hende er hendis fader Olle Larsen wærge. 
Dend 6 daatter Margrete Olsdaatter 4 aar gl.  
Dend yngste daatter Giertrud Olsdaatter en maaned gl. for dem er og bemelte Fader wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle og Welb: Hr: Obersten OberCommendant, og  
Ambtman Waldemar Reeds, Ved sin fuldmegtig Bastian Ankersen, og skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen og Niels Ibsen. Begge  boende i 
bemelte Wæstermarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
En hvis Hest gilling med en hoft for 3 Sld. 2 mrk., en gl. wogn med stier hammel, tøm og halseeler  
for 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne angifvende boeds middel til penge 7 Sld. 2 mrk.,  
Saa blef Olle Larsen af skifteforwalteren tilspurdt om hand havde meere at angifve til dette boes 
middel, hvor til hand svarede nej, indted videre at eje. 
Dernest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield. Hvor til er giort udlæg som følger. 
Kirkewærgen Arist Ibsen i Wæstermarie sogn fordred for 4 aar kirkepenge med 1702. indberiegned 2 
mrk., der for indført i foered for 2 mrk., :/: 
Lars Persen i Almingen fordred husleje 6 mrk., udlagt en gl. wogn med hammel, tøm og halssele og 
stier 6 mrk.,  
Imod denne S: Qvindis udfart angaf at være skyldig til Kirstine S: Hans Wefvers i Rønne 2 mrk., udlagt af 
en hvid hofted Hest 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren Salarium 2 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 mrk., der for er indført i foered 
for 6 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl., udlagt af foered 1 mrk., af en hvid Hest 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt af foered at have 1 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart blef bevilged resten af boeds middel til hendis efter lefvende mand Olle 
Larsen, som er penge 11 mrk. 8 skl., udlagt en hvid Hest for 14 mrk., tilofvers 2 mrk. 8 skl., som forhen 
er udlagt,  

bornholmerting.dk 25



saaleedis blifver forskrefne Gield og Prætensioner, lige saa høy, som boeds middel som er 7 Sld. 2 mrk. 
Saa at indted er ofver blefven, arfvingerne imellem at deele, og som ingen videre sig nu angaf med 
videre Gields fordringer, og Olle Larsen efter anfordrind af skifteforwalteren, ej viste at være videre 
skyldig til nogen meere, end forhen er indført. Saa sluttis dette Skifte derved, hvilked saa at være 
Passeret Testerer, Bastian Ankersen  H: Brugman. Arist Ibsen. 
Niels NIS: Ibsen. Eget skrefne navn  Olle O:L:S: Larsen.  
Udfærdiget july 1703. 
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Anno 1702. Den 22 oktober. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation  efter   Jep Larsens Salig Kirsten Hans daatter, som boede, og døde paa det 6 
Wornede  beliggende i Pedeesker sogn, imellem denne Sal: Qvindis efterlefvende Mand   bemælte Jep 
Lassen paa ene side, og paa anden side denne Sal: Qvindis med bemælte sin Mand  auflede børn, som 
er en søn og 2 døttre hvor af efterlefvende  
 
Søn er Jens Ibsen  endnu hiemme hos faderen, og er sin egen wærge. 
Dend eldste daatter Giertrud Ibsdaatter i egteskab med Olle Kieldsen boende i Aakirkebye 
Dend yngste daatter Gunnel Ibsdaatter i Egteskab med Olluf Pedersen. I Poulsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle og Welb: Hr: Obersten Ober Commendant og 
Ambtman Waldemar Reeds, ved sin fuldmegtig Bastian Ankersen, og skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Lassen og Anders Rasmusen. Begge  boende 
i bemelte Pedersker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En gl. sort blised Hest gilling er sat for 6 Sld., en brun skimled Hest gilling for 7 Sld., en røe blised gilled 
Foele for 6 Sld., en brun Hoppe for 7 Sld., it graat Hors føll som er fød nu i fisked for 1 Sld., en røe 
blised Hoppe 6 Sld.,  
Qveg. 
En gl. brun Koe for 4 Sld., en gl. røe røgged Koe 4 Sld., en brun herred Koe 4 Sld., en sort Koe 4 Sld., en 
ung røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe herred Qvige 14 mrk., en blak hielmed Tyrkalf for 3 mrk., en røe 
røgged Tyrkalf 3 mrk.,  
Faar. 4 støker gl. Faar á3 mrk er 3 Sld., Gies 2 gl. Gies og Gaase á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
5 unge Gies á 12 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Bohawe. 
En arbieds wogn foruden stier for 2 Sld., en ploug med behørig jern juhl og bøsse 6 mrk., 2 træ tinned  
harrer 1 mrk.,  
Kaabber. 
En brøger kedel i mur, er nesten en tønde stoer er vegtig til penge 10 Sld., en gl. malm gryde paa en 
liden span stoer for 2 mrk., en gl. malm pande 8 skl., en gl. ege ørk paa stue tilled med en hengelaas 
forre for  6 mrk., it gl. ølkar paa en tønde stoer i Steerhused for 1 mrk., en stand tønde for 1 mrk., en 
ballig for 8 skl.,  
I Krobhused. 
It gl. ege madskab med en gl. laas for 3 mrk., it gl. deigne trug 2 mrk., 3 gl. straaebonds tønder á 4 skl 
er 12 skl., en gl. øl halftønde 4 skl.,  
Sengeklæder i Østerhused. 
En gl. linnen under dynne 6 mrk., en ullen ranned hofved dynne 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 
skl., en hvid ullen overdynne for 6 mrk.,  
I Krobhused i en seng,  
en ullen ranned underdynne 2 mrk., I Steerhused, 2 gl. lyng rifver á 8 skl er 1 mrk., it tørf jern for 8 skl., 
en gl. korn seis med bom, og ringe 1 mrk., 2 gl. hamle med seeler á 8 skl., er 1 mrk.,  
I Stuen. 
It egebord blad med oben foed, og skamle 2 Sld., it lided gl. askebord med foed 1 mrk., it gl. ege 
wraaeskab med 2 dørre, og en laas og drag rum for 3 mrk., en gl. bagstoel med ryke paa 8 skl., en spoel 
skoded gl. benkedynne under windue 5 allen lang 6 mrk., en liden spoelskaded  benkedynne for 
bordenden 1 mrk., en hand Qvern med hus og træ seil for 1 Sld., en gl. kierne for 8 skl., en half tønde 
med en bon udi 4 skl., en nye fyre span 6 skl., it drøfte trug 8 skl., en liden mæssing lysestage  1 mrk. 8 
skl., en større mæssing lysestage 2 mrk.,  
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Denne  S: Qvindis Ifare klæder angaf arfvingerne at begge døttrene haver sig indbyrdis imellem deelt, 
som de og nu vedstoed, og var sønnen der med til freds, og indted de paa hafde at anke, saa er 
hanmen nu tillagt efter Fadernes død, alene sin faders ifareklæder at nyde og beholde korned i laden, 
er anseeit af wurderings mændene og sat som følger nemlig Rug 7 tønder á 6 mrk er 10 Sld., 
Biug 6 tønder á 4 mrk er 6 Sld., Hauren er ike at anføris Thi den er af Jep Lassen opbaaren, igien at skal 
ydis, saa og fienden, fanttis lided Høe som efter aftale paa Sterfboet forblef til waar forder til berørte 
Wornedes Conservation og som samptlig arfvingerne efter skifteforwalterens anfordring, ike hafde 
meere løsøre til dette Sterfboes middel at angifve saa blef anført efter skrefne tilstaaende Gield, 
nemlig. 
Olle Pedersen i Poulsker sogn vedstoed her til bort skyldig at være efter afreigning penge 4 Sld. 3 mrk. 
12 skl.,  
Hans Espersen paa dend 20 gaards grund i Persker sogn, er skyldig blefven paa en wef efter Jep Lass 
angifvende penge 2 mrk. 8 skl., 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre, og tilstaaende Gield til  
penge 116 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg som 
her efter følger, nemlig. 
Kongl. May: Ambt skrifveren og ridefouged Sr: Hans Henrik Skor lod fordre efter sin forteignelse som 
rester til Ambtstuen for Aa. 1701 af dette 6 Wornede i alt penge 7 Sld. 1mrk. 10 skl., udlagt 3 tønder 
Rug á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 tønder Biug á 4 mrk er 2 Sld., 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 3 
mrk. 12 skl., til overs 2 skl., :/: 
Peder Koefoed i Nexøe fordred efter sin Sedel endnu rester penge 2 mrk. 12 skl., udlagt 4 unge Gies á 
12 skl er 1 mrk. 1 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel penge 8 Sld. 1 mrk. 1 skl., udlagt en brøger kedel paa 
nesten en tønde stoer er vegtig til penge 10 Sld., til overs 6 mrk. 15 skl., :/: 
Rasmus Hansen Smid i Nexøe lod fordre 2 mrk. 4 skl., udlagt i Krobhused, en sort ranned ullen under 
dynne 2 mrk., Ved Peder Koefods udlæg 4 skl., :/: 
Mads Larsen i Nexøe lod fordre penge 2 mrk., udlagt en stoer mæssing lysestage for 2 mrk., :/: 
Jep Lassen angaf at være skyldig til Anders Jacobsen i Rønne i alt 20 Sld., her imod findis her i boet en 
sort stud og en røe braaged stud som begge nu af wurderings mændene ere anseeit, og sat for 17 Sld., 
og som Anders Jacobsens Qveg brende findis paa samme bemelte 2de stude som hammen af Jep 
Lassen er tilsolgt, saa dragis forde 17 Sld., fra berørte fordrende 20 Sld., blifver saa igien som Anders 
Jacobsen her af boet tilkommer penge 3 Sld., der for udlagt en gl. linnen underdynne for 6 mrk., en 
hvid ullen overdynne 6 mrk., :/: 
Iligemaade angaf Jep Lassen at være skyldig til Peder Rasman i Rønne penge 4 mrk., udlagt af forde 
Brøger kedel affordris 4 mrk., :/: 
Nok angaf Jep Lassen at være skyldig til Willum Jacobsen i Rønne penge 6 mrk., udlagt en tønde Rug for 
6 mrk., :/: 
Iligemaade angaf at være skyldig til Gierdt Farfver i Rønne penge 7 mrk., udlagt en hand qvern med 
huus, og seiel for 4 mrk., en røe røgged Tyrkalf 3 mrk., :/: 
Peder Persen i Persker sogn tilkommer efter angifvende forskade Gield 1 ½ skeppe Haure ansat for 9 
skl., udlagt it drøfte trug 8 skl., ved ambtskrifverens udlæg 1 skl., :/: 
Lars Morttensen i Persker sogn lod fordre 3 mrk., udlagt it ege wraaeskab med 2 dørre og en laas, og it 
drag rum i stuen 3 mrk., :/: 
S: Hans Gudbers Enke lod fordre leie af it liigklæde penge 1 mrk., udlagt it lided gl. askebord med foed i 
stuen for 1 mrk., :/: 
Nok anføris for A 1702, hvis rester til ambtstuen som Jep Lassen annammer udlagt, og igien svarer til 
ambtstuen, hvis bør nemlig for 2 lispund smør og bog clarrings penge som i alt andrager penge 7 Sld. 3 
mrk. 14 skl., Item qvartalskatten for Okt, Nov. Og Dec: maaneder 1702, 3 mrk. 3 skl.,  
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Summa 8 Sld, 3 mrk. 1 skl., derfor er udlagt 3 tønder Rug á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 4 tønder Biug á 4 mrk 
er 4 Sld., 2 lyng rifver 1 mrk., en gl. ølhalf tønde 4 skl., til overs 3 skl., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Jep Lassen bevilged, og Samtyked af 
sine med arfvinger i alt penge 28 Sld., der for udlagt en gl. sort  blised Hest for 6 Sld., en brun skimled 
Hest for 7 Sld., en røe blised Hoppe for 6 Sld., en ung røe røgged Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun herred 
Koe for 5 Sld., nok bevilged sin sengs klæder og sin gl. kiste, til overs 2 mrk., :/: 
Kirkewærgen Jep Monsen i Persker sogn fordred for denne S: Qvinde kloke ringens penge Jep Lassen 
her imod svarede, og formeente at som hand nyelig til den nye støbte kloke for sig self haver gifved en 
Rd., og hans daattermand Olle Persen, og Sønnen Jens Ibsen paa dette 6 Wornede, er 3 Rixd: 
formeente de samtlig nu for kloke ringens penge af dette Sterfboe skulle være fri, og der for nu ej 
videre udlæg vilde stæde. :/: 
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium 2 Sld., udlagt 3 Faar á 3 mrk er penge 9 mrk., til overs 1 
mrk., bekom her for penge 7 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 4 Sld. 2 mrk., udlagt en røe herred Qvige for 3 
Sld. 2 mrk., it Faar 3 mrk., forde 1 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt en blak hielmed Tyrkalf for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en malm gryde  paa en liden span 
stor for 2 mrk., en malm pande 8 skl., en liden mæssing lysestage 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 70 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold, og til deeling penge 45 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Hvor af Faderen tilkommer den halfvepart som er penge 22 Sld. 3 mrk. 8 ½ skl.,  
Den anden halfvepart skulle vel deelis imellem forskrefne en søn og 2 døttre som er denne Sal: Qvindis 
lifs arfvinger, hvor af  
Sønnen tilkommer dend halfvepart som er 11 Sld. 1 mrk. 12 ¼ skl., og hver daatter skulle tilkomme 5 
Sld. 2 mrk. 14 skl., Men som de forde 2de denne S: Qvindis døttre da de komme i ekteskab med 
forskrefne deris nu havende mænd skal have bekommed en heel deel hiemgift som faderen Jep Lassen 
nu widtløftige forclared, som sig langt høyere til penge opdrag, end den arf berørte døtterne nu 
tilkommer, saa fordi Søn Jens Ibsen paastod og Prætenderet at hand for sig og iligemaade vil have lige 
vederlaug, og angaf at vil nøyes med denne nu begge sine søstris tilfaldne arfvepart, og vil saa ej videre 
der paa have at Prætendere, om hvis meere hiemgift hans søstre, forhen haver af sine forældre i 
beggis velmagt bekommed, saa for den Skyld blef den eene daattermand Olluf Pedersen som nu møtte 
her paa steden af skifteforwalteren tilspurdt, om hand vilde holde iefned med sin hustru broder 
bemelte Jens Ibsen, som lowen tilholder, Olle Pedersen svarede, og formente at den eene søster bør at 
være ligesaa god som dend anden, der paa Faderen Jep Lassen svarede, at hand hafde giort forde 
begge sine døttre ligegode udi hiemgift, og som den anden daattermand Olluf Kieldsen ike nu møtte at 
hand her om kunde væred tilspurt og hans hustru denne S: Qvindis daatter Giertrud Ibsdaatter som var 
tilstæde, ike noged derom kunde nu slutte.  
Saa er arf steedis Sønnen Jens Ibsens bemelte paastand for billigt, at dend arfvepart som begge hans 
forde søster nu kand tilkomme som er 11 Sld. 1 mrk. 12 skl., hos ham Sqvetreris, indtil hans søster 
mænd med ham, om deris hustruis hiemgift, entten i mindelig foreenis, eller der efter lowens maade 
ind retted vorder, saa som ej videre endelighed der paa, nu her paa skifted kunde erlangis, og som 
dagen nu er forløben saa sluttis denne forretning der ved at Faderen Jep Lassen for sin parfvepart og 
sønnen for sin egen anpart i nogen skal udlæggis af boens middeler, saa og at sønnen Jens Ibsen 
tillæggis at til sig annammer paa sin anpart hiemgift imod formælte sine Søstreis hiemgift imod 
formælte Prætensioner, nu i arf efter Moderen tilkommer, hvor med forholdis efter lowen som før er 
mælt, og blef af skifteforwalteren paaraabt, om der var nogen som hafde noged videre at fordre, eller 
Prætendere, hvor saa ingen meere fremkom, som hafde noged at Prætendere end forskrefved staar, 
hvilked saa at være tilganged, og Passeret som foran findis indført, des til vidnisbiurd, under vaare 
hænder og signeter. Skiftestæden Ut Supra. Bastian Ankersen.           Henrik Brugman. 
Jep J:L:S: Lassen. Hans H:L: Lassen. Anders Rasmusen.         Jens Ibsen. 
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Nest paafølgende Dend 28 Oktober Berørte Aar1702,er atter med denne forretning foretagen, og først 
udlagt for  
Faderen Jep Lassens anpart som er penge 22 Sld. 3 mrk. 8 ½ skl., efter skrefne, en brun Hoppe for 7 
Sld., en røe røgged gl. Koe for 4 Sld., en arbieds wogn uden stier for 2 Sld., en ploug med behørig 
reedskab 6 mrk., 2 træ tinned harrer 1 mrk., hos Olle Persen i Poulsker sogn, som hand er skyldig her til 
boet 4 Sld. 3 mrk. 12 skl., af brøger kedelen 2 mrk. 15 skl., ved udfarten 2 mrk., en ege ørk paa stue 
tilled med en hengelaas for 6 mrk., en nye fyre span for 6 skl., en half tønde med en bon udi 4 skl., ved 
1702 skattis udlæg 3 skl., ved Ambtskrifverens udlagt ½ skl., en røke bagstol 8 skl., en kierne 8 skl., :/: 
Sønnen Jens Ibsen for sin anpart arf som er 11 Sld. 1 mrk. 12 skl., er udlagt en røe blised gilled Foele for 
6 Sld., it graat Horsføll 4 mrk., en sort Koe for 4 Sld., enung Gaas 12 skl., it ølkar paa en tønde stor i 
steerhused 1 mrk., :/: 
Dend eldste daatter Giertrud Olle Kieldsen arfvepart efter hendis S: Moder er 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., der 
for er udlagt en gl. brun Koe 4 Sld., it egemadskab med en gl. laas i Krobhused for 3 mrk., it deigne trug 
for 2 mrk., en stand tønde 1 mrk., 3 straabonds tønder i Krobhused 12 skl.,  ved søsterens udlæg at 
have 2 Sld., :/: 
Dend yngste daatter Gunnel Olle Persens arfvepart efter hendis S: Moder er 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., der 
for er udlagt it ege bord blad med oben foed og skammel i stuen er sat for 2 Sld., en spolskaded 
benkedynne under winduen i stuen 5 allen lang for 6 mrk., i Øster hused en ullen ranned hofveddynne 
1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., hos Hans Espersen i Persker sogn som hand er skyldig 2 
mrk. 8 skl., en liden spoelskaded benkedynne for bord enden 1 mrk., it tørf jern 8 skl., en korn seies 
med bom´, og ringe 1 mrk., en ballig 8 skl., 2 hamle med seeler for 1 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Med forskrefne søsternis udlagte arfvepart forholdis efter lowen, og forblifver saa lenge i Seqvetra hos 
broderen Jens Ibsen bestaaende indtil de samptlig, entten derom i mindelighed foreenis, eller at der 
skeer Iefned efter lowen, med den hiemgift som døttrene bekommed haver som før er mælt, efter 
som de ej heller i dag, derom nu paa skifted kunde komme til eening. Hvor for saa dette skifte derved 
er slutted, dette saa at være tilganged og Passeret Testerer Bastian Ankersen.           Henrik Brugman.
 Jep J:L:S: Lassen. Jens Ibsen. 
Dette udfærdiget den 30 july 1703. 
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Anno 1702. Den 14 . november. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Paafølgende Schifte og Liqvidation  efter Rasmus Hansens Salig hustru Gisse Clausdaatter, som 
boede, og døde paa dend 41 gaard i Østerlaursker sogn.  imellem denne Sal: Qvindes  efterlefvende 
Mand bemelte Rasmus Hansen, paa ene side, og paa anden side denne Sal: Qvindis Moder, og 
Sødskende. Nemlig 
 
Hendis Moder Helwig S: Claus Jensens boende i Hasle som var her tilstæde for hende er til laugwærge 
Mons Høy boende i Hasle.  
Hendis 2de brødre hvor af 
Dend eldste er Jens Clausen boende i Hasle som er sin egen wærge. 
Dend anden broder er Hans Clausen, og værende i Hasle, og er sin egen værge 
.item en søster Margrete Clausdaatter i ekteskab med Mons Hansen som er maaneds tienere i Kongk: 
May: tieneste i Kiøbenhavn som nu formeenis. I hans Absens er som tilsiuns wærge anordned hendis 
eldste broder bemelte Jens Clausen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Peder Mortensen. Begge  boende i 
bemelte Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En røed Koe for 5 Sld., en røe herred Koe 4 Sld., en røe skiolded Koe 4 Sld. 2 mrk., endnu en røed Koe 
for 4 Sld., it lided hvidt røe halsed Qvigenød 2 Sld., en røe studkalf med 3 hvide pletter paa panden 3 
mrk. 8 skl., en sort studkalf for 3 mrk. 8 skl., en sort hielmed Qvigekalf for 3 mrk. 8 skl.,  
Heste og Hopper. 
En gl. brun blised gilling for 7 Sld., en sort brun snopped gilling for 12 Sld., en sort brun Hoppe 7 Sld., en 
lysbrun Hoppe med en blis, og graae rompe for 4 Sld., endnu en lys brun Hoppe 4 Sld., en gl. brun 
Hoppe 5 Sld., it brunt Hest føll føed i indeværende aar 1 Sld. 1 mrk., it sort Hestføll for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 7 gl. Faar støked sat for 3 mrk. 8 skl er 6 Sld. 8 skl., 2 Lam á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., 
Svin. 6 unge Svin á 1 mrk. 8 skl er 2 Sld. 1 mrk., 2 mindre ung Svin á 1 mrk er 2 mrk.,  
Korned i Laderne. I 4 stolperum under Bielkerne Biug som er utersked, er sat for 9 tønder Biug tønden 
sat for 5 mrk er 11 Sld. 1 mrk., Haure. 2 stolperum fra jord og op er sat for 24 tønder tønden sat for 2 
mrk., er 12 Sld.,  Hvis Høe som nu findis blef aftalt at skal forblifve til waar foedre. 
Boe Hawe. 
En arbieds wogn med smaa stier hammel tøm, og halseeler for 10 mrk.,, en ploug med behørig jern 
juhl bøsse, løbere og ringe 6 mrk., 2 gl. Høestier 1 mrk.,  
I Herberghused. 
En linnen ofverdynne 10 mrk., it blaargarns lagen 3 mrk., en røe ranned pude uden lin vor 3 mrk., it 
firkantted sengested for 8 mrk.,  
I Krobhused. 
En linnen ofverdynne er sat 11 mrk., en linnen underdynne for 10 mrk., en ranned hofveddynne 2 mrk., 
it blaargarns lagen for 3 mrk.,  
I Stuen. 
2 flamme syed hiønder med gul under wor á 4 mrk er 2 Sld., it syed hiønde med gul under foer 4 mrk., 
it syed hiønde med skin vor under, og frønser runden om 5 mrk., it egebord med lugt foed under er sat 
for 10 mrk., en fyre halfkiste med slet laag, lugt laas og handgrefver udi for 2 Sld., en anden firkantted 
høy fyrekiste med handgrefver udi og enkel laas for 2 Sld., it fyre skrin paa lofted foruden laas, og 
hengsler for 6 mrk.,  
I Steerhused Cammered. 
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It deigne trug for 1 mrk., 2 spinde stoele á 8 skl er 1 mrk., nok i Krobhused 2 salte halftønder á 6 skl er 
12 skl., en ballig 8 skl., en fyrre span 4 skl., en øll fiering 1 mrk., en øl tragter 6 skl., endnu en ballig 8 
skl., en gl. øltønde 10 skl., Ull af 10 Faar, og Lam 2 mrk. 8 skl., it half lispund Blaar 2 mrk.,  
Kaabber.Waare. 
En fiering kaabber kedel som er i pandt fra Esper Andersen i Røe sogn som Rasmus Hansen angaf for 
penge 4 Sld., en malm gryde som Rasmus Hansen beretted at være i pant fra Jens Monsen i 
Østerlaursker sogn som hand nu self vedgik for 4 mrk., en span stor kaabber kedel som Sterfboet tilhør 
er vegtig til penge 4 Sld., Rugen som er saaed her ved gaarden som er 1 ½ tønde, der af er strøe korned 
sat for 2 Sld. 4 skl., paa lofted findes 1 1/5 tønde Biug er sat for 6 mrk., en bred bladed hand øpse for 1 
mrk.,  
Summa 140 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Saa blef Rasmus Hansen af skifteforwalteren tilspurdt, om hand viste meere boe have at angive til 
dette boes middel, hvor til hand svarede nej ej videre at være end angived er, og forskrefved staar, 
dernest blef de forde vedkommende arfvinger og af skifteforwalteren til spurdt, om de viste meere at 
angive af dette boes boehave, hvor til de svarede at de ike viste meere denne gang, men der som efter 
denne tiid meere opspørgis formeener bemælte arfvinger der med at forholdis efter lowen, efter som 
Rasmus Hansen benekter at her findis ganske indted meere ham tilhørrende her i boet, da naar som 
videre oplysning blifver, saa Rasmus Hansen der for som arfvingerne formeener at lide efter lowen, 
Rasmus Hansen fremlagde Memoial som ham er gifven af Hr: Herman Jørgensen Soede, paa sin S: 
Faders S: Hr: Jørgen Jensen Soedis weigne som var wærge for denne S: Qvinde som formælder om 
hendis arfvepart som bestaar af Capital 84 Sld. 2 mrk. 2 skl., af hvilken Summa nu er i behold som 
saaleedis med Rasmus Hansen Samtyked, der efter til dette Sterfboes Middel nu anføris nemlig en den 
nørre ladelenge paa hendis S: Faders Gaard i Hasle som bestaar af 8te stolperum for penge 24 Sld., udi 
fælleds gaards rum, og fælleds ind og ud kiøesels rettighed 1 Sld., i den søndre have, og dends 
tilhørrende penge 4 Sld., I Hasle Bye wang, it styke jord kalled leyen 1 ½ skeppe land for 7 Sld., i 
præstelyken 1 ½ skep land for 6 Sld., udi den nordøste haver jord 1 ½ tønde land á 4 Sld er 6 Sld., udi 
wild jorden 10 skl. 8 d., af hvis der er ofver den jord efter taxering som Bendt Hansen haver i pandt 5 
mrk. 5 skl. 4 d., Summa 49 Sld. 2 mrk., resten af Capitalen beretted Rasmus Hansen at være afclerred 
undtagen som S: Hr: Jørgen Jensen Soedis efter lefvende Enke endnu rester at betale 2 Sld. 2 mrk. 2 
skl., hvad renten angaar af forde Capital da er Jens Clausen i Hasle af jordleje skyldig til dato penge 7 
Sld. 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel, og tilstaaende Gield til penge i alt 200 Sld. 
14 skl., 
Hvor nest blef angifven denne S: Qvindis Ifareklæder, som af forde wurderings mænd blef taxered og 
er som følger, en brun fifskattis kioel som er foed sider sat for 3 Sld., en graae Zartis kioel fodsid for 4 
Sld., it grønt wadmels skiørt for 3 mrk., en røed wadmels trøye 1 mrk., en høyrød Zartis trøye for 4 
mrk., it blaat fifskaftis skiørt for 6 mrk., en blaa fifskaftis trøye for 3 mrk., it blaat fifskaftes snørlif for 2 
mrk., en braaged Cartuns natrøye 1mrk., en sort klædis kioel med sort raskunde foered, med hegter 
udi for 5 Sld., it brun ulled og linned skiørt for 6 mrk., it kaftis røt snørflif 6 mrk., hvis lin klæder som 
fanttis reelte arfvingerne sig self indbyrdis imellem. Summa andrager forskrefne Ifareklæder til penge 
20 Sld., Imod denne S: Qvindis Ifareklæder, tilspurtis hendis efterlatte Mand Rasmus Hansen, om hand 
nøyedis med sine egne Ifareklæder, hvor til hand svarede ja, at hand var fornøyet med sine egne 
Ifareklæder, og der for deelis forskrefne denne Sal: Qvindis Ifareklæder som tilsammen andrager til 
penge 20 Sld.,  
Denne S: Qvindis Moder, og Sødskende Imellem som er 3 brødre og en søster laader er deraf en 
broderlaad 5 Sld. 2 mrk. 13 5/7 skl., og søsterens laad er 2 Sld. 3 mrk. 6 6/7 skl., 
 for moderens anpart som arfveren broderlaad, som er 5 Sld. 2 mrk. 13 skl., der for er udlagt en sort 
klædis kioel med sort Rask under foered med hegter udi for 5 Sld., it blaat fifskaftis skiørt for 6 mrk., er 
6 Sld. 2 mrk., her af til ofvers 3 mrk. 3 skl., :/: 
 

bornholmerting.dk 33



Dend eldste broder Jens Clausen for sin anpart 5 Sld. 2 mrk. 13 skl., er udlagt en brun fifskaftis kioel for 
3 Sld., it brunt ulled, og linned skiørt 6 mrk., en høyrød zardtis trøye 4 mrk., en braaged Cartuns 
Natrøye 1 mrk., til ofvers 3 skl., :/: 
Dend yngste broder Hans Clausen for sin anpart, som er 5 Sld. 2 mrk. 13 skl., er udlagt, en graae zardtis 
kioel foed sid for 4 Sld., it røt kaftis snørlif for 6 mrk., hos sin moders laad at have 13 skl., :/ 
Daatteren Margreta Clausdaatter tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 6 skl., der for er tillagt it grønt wadmels 
skiørt for 3 mrk., en røed wadmels trøye 1 mrk., en blaae fifskaftis trøye 3 mrk., it blaat fifskaftis snørlif 
2 mrk., hos moderen at have 2 mrk. 6 skl., :/: 
Nok er wurdered til boeds middel en grovdreiels bord dug for 3 mrk., it blaargarns lagen 3 mrk., it 
halfslet blaargarns lagen 2 mrk., en spin rok 4 mrk.,  
Blifver saa dette boes løsøre i alt penge 203. 14 skl.,  
Hvorimod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som følger. 
Til Ambtstuen beretted Rasmus Hansen at skal betale som rester for indeværrende aar 1702. ungefehr 
12 skaalpund smør, er sat efter jordebog for 4 mrk. 8 skl., 1 2/5 tønde Biug efter forde taxt sat for 7 
mrk. 8 skl., 2 tønder Haver, og efter forige taxt anført for 4 mrk., Bog Clarrings penge 8 Sld., Oktober, 
Novenber og December 1702. Qvartal 5 mrk. 5 skl., Summa andrager forskrefne til Ambtstuen at reste, 
som Rasmus Hansen tager udlæg for og i Ambtstuen af Clarerer penge 13 Sld. 1 mrk. 5 skl., derfor 
udlagt forskrefne 9 tønder Biug tønde sat for 5 mrk., er 11 Sld. 1 mrk., 3 tønder Haure 1 Sld. 2 mrk.,  
ved Rasmus Hans laads og udfartens udlæg 2 mrk. 5 skl., :/: 
For 1702 rester til kirke tiende en tønde Haure ansat efter forige satte taxt for 2 mrk., Item 1/5 tønde 
Biug for 1 mrk., er til sammen 3 mrk., udlagt af Hafren en tønde for 2 mrk., ved Rasmus Hansen 
arfvelaad 1 mrk., :/: 
Peder Rasmusen paa Skovholm i Ibsker sogn boende fordred for sædekorn, og penge som Rasmus 
Hansen og vedgik riktig at være skyldige penge 21 Sld. 2 mrk., udlagt en Røe Koe for 4 Sld., 20 tønder 
Haure 10 Sld., en arbieds wogn med smaa stier hammel tøm, og halseeler for 10 mrk., it fyre skrin paa 
lofted foruden laas og hengsler 6 mrk., i Krobhused en linnen ofverdynne for 2 Sld. 3 mrk., it blaargarns 
lagen 3 mrk., :/: 
Aret Hansen i Østerlaursker sogn fordred laante penge som Rasmus Hansen vedgik penge 4 Sld., udlagt 
en røe herred Koe for 4 Sld., :/: 
Hans Rasmusen i Østerlaursker sogn fordred ved sin søn Hans Hansen som rester for en stud penge 7 
Sld., udlagt en sort brun Hoppe for 7 Sld., :/: 
Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller forderd efter sin sedel som rester penge 10 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
udlagt en Røe Koe 5 Sld., 4 Faar 3 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., 2 ung svin 2 mrk., en bred 
bladed øpse 1 mrk., til overs 4 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel som Rasmus Hansen vedgik at reste penge 20 Sld. 1 
mrk. 4 skl., udlagt en sort brun snopped gilling 12 Sld., it hvidt røe halsed Qvigenød 2 Sld., 3 Faar á 3 
mrk. 8 skl er 10 mrk. 8 skl., en lysebrun blised Hoppe 4 Sld., til overs 1 mrk. 4 skl., :/: 
Olluf Mortensen fordred tienesteløn foruden it par sko, og en skin trøye som Rasmus Hansen af en hud 
i bark og og nogle raae skin som ej er wurdered lofved der imod at svare, rester igien for 1701. 5 mrk., 
udlagt en sort hielmed Qvigekalf 3 mrk. 8 skl., ved Hr: Landsdommers udlæg 4 skl., ved Jacob Koefoeds 
udlæg 1 mrk. 4 skl., :/: 
Geirtrud Sigwartsdaatter fordred tienesteløn 3 mrk., udlagt it sort Horsføll 3 mrk., :/: 
Rasmus Hansen angaf at være skyldig til Jacob Larsen i Møllegaarden 2 mrk., udlagt i Krobhused en 
ranned hofdynne 2 mrk., :/: 
Item angaf at være skyldig til Anders Andersen for en Qvige 10 mrk., udlagt i Krobhused, en linnen 
underdynne for 10 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis begrafvelsis bekaastning eller udfart blef imellem Hans Rasmusen, og med 
arfvingerne Accorderet at Rasmus Hansen til sin egen begrafvelse skal nyde udlæg for penge 28 Sld. 
Udlagt en røe skiolded Koe 4 Sld. 2 mrk., en røe studkalf 3 mrk. 8 skl., en sort studkalf 3 mrk. 8 skl., en 
gl. brun blised gilled Hest 7 Sld., en lysbrun blised Hoppe med en graae rompe 4 Sld., en gl. brun Hoppe 
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5 Sld., it brunt Hestføll 5 mrk., 1 1/5 deel tønde Rug som er saaed er sat for 2 Sld. 4 skl., en spin Rok 4 
mrk., til overs 2 mrk. 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium 3 Sld., udlagt 1 1/5 deel tønde Biug 6 mrk., 4 ung Svin 6 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld., tillagt en span stoer kaabber kedel 4 Sld., it flamme syed 
hiønde 4 mrk., :/: 
Stemplet papir til skifte brefved for 3 mrk., udlagt 2 ung Svin 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk. 8 skl., udlagt it flamme syed hiønde 4 mrk., 2 
Høestier 1 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 120 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 82 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Hvor af denne Salig Qvindis efter lefvende Mand Rasmus Hansen tilkommer den halfvepart som er 
penge 41 Sld. 1 mrk. 12 ½ skl., dend anden halfvepart deelis imellem denne Salig Qvindis Moder og 
sødskende, er naar moderen arfver en broderlaad, er naar reignis 3 brødrelaader, og en søsterlaad 
blifver saa der af en broderlaad penge 11 Sld. 3 mrk. 6 skl., og søsterens laad er 5 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
For Rasmus Hansens anpart som er 41 Sld. 1 mrk. 12 skl., er udlagt, af dend nørre ladelenge i Hasle paa 
Helwig S: Claus Jensens gaard, der af at have penge 11 Sld. 3 mrk. 7 skl., af de 1 ½ skeppe land jord i 
Præstelyken at have 3 Sld., af den jord Bendt Hansen hafde i pandt 2 mrk. 5 skl. 4 d., udi wild jorden at 
have 10 skl. 8 d., hos Marne Hr: Jørgens at have 2 Sld. 14 skl., I herberghused, en linnen overdynne 10 
mrk., it blaargarns lagen 3 mrk., en røe ranned pude foruden lin waar 3 mrk., it firkantted sengested 2 
Sld., i stuen, it egebord med lugt fod 10 mrk., en fyre half kiste med slet laag lugt laas og handgrefver 
udi 2 Sld., en høy føre halfkiste med enkel laas, og handgrefver udi for 2 Sld., i Steerhus Cammered, it 
deigne trug 1 mrk., 2 spinne stoele 1 mrk., I Krobhused 2 salte halftønder 12 skl., en ballig 8 skl., en 
fyre span 4 skl., en øl fiering 1 mrk., en øl tragter 6 skl., endnu en ballig 8 skl., en gl. øll tønde 10 skl., ull 
af 10 Faar og Lam á 4 skl er 2 mrk. 8 skl., it half lispund blaar 2 mrk., en fiering kaabber kedel som er i 
pandt fra Esper Andersen i Røe sogn for 4 Sld., en malm gryde i pandt fra Jens Monsen i Østerlaursker 
sogn,for 1 Sld., it syed hiønde med gull under foer for 1 Sld., it syed hiønde med skin under, og frønser 
runden om for 5 mrk., en ploug med behørig jern jul og bøsse 6 mrk., her af er til overs 1 mrk. 1 skl., :/: 
For denne S: Qvindis Moders Helwig S: Claus Jensens anpart som er 11 Sld. 3 mrk. 6 skl., er udlagt it 
styke jord I Hasle Bye Wang beliggende kaldis lejen, som er 1 ½ skeppe land for 7 Sld., i den søndre 
hafve, og dens til hørrende paa Sal: Qvindis Faders gaard udi Hasle 4 Sld., af fælleds gaards rummed 
med fælleds ind og ud kiørsel det sat for 4 mrk., der af at have 1 mrk. 4 skl., hos Marne Hr: Jørgens at 
have 1 mrk. 4 skl., af den jord Bendt Hansen førhen hvade i pandt 14 skl., :/: 
Dend eldste broder Jens Clausen for sin anpart som er penge 11 Sld. 3 mrk. 6 skl., er udlagt først som 
hand er skyldig her til boet som før ermælt af jordleje, eller rente som er 7 Sld. 1 mrk., af den jord som 
Bendt Hansen hafde i pandt 14 skl., af ind og ud kiørselen ved den lade længe i Hasle bestaaende at 
have 1 mrk. 4 skl., af for bemelte ladelenge 4 Sld. 4 skl., :/: 
Dend yngste broder Hans Clausen tilkommer i arf efter bemælte sin søster i penge 11 Sld. 3 mrk. 6 skl., 
udlagt udi dend nordøste hauve jord 1 ½ tønde land á 4 Sld., er 6 Sld., af dend jord som Bendt Hansen 
hafde i Pandt 14 Skl., af ind og ud kiørselen ved den lenge paa gaarden i Hasle 1 mrk. 4 skl., af ind og ud 
kiørselen ved dend lenge paa gaarden i Hasle 1 mrk. 4 skl., udi forde lade 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., :/: 
Søsteren Margreta Clausdaatter for sin arfvepart som er 5 Sld. 3 mrk. 11 skl., er udlagt af den Jord 
Bendt Hansen hafde i pandt 6 skl., af ind og ud kiørselen 4 skl., helften af 1 ½ skep:land jord i 
Præstelyken i Hasle Bye Wang 3 Sld., af den nørre lade lenge i Hasle paa S: Claus Jens Gaard 2 Sld. 3 
mrk. 1skl., :/: 
Efter at saa var udlagt til forskrefne Gield, og forde arfvingernis anparter, saa paarabte 
skifteforwalteren, om der var nogen som hafde noged meere at fordre, hvor saa ingen meere frem 
kom som hafde noged affordre videre endsom for anfindis indført, hvor ved saa dette skifte i 
forskrefne maader er slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passeret om forskrefne staar des til 
vidnisbiurd under vaare hende og Signeter, skiftestedenden 15 November 1702.  
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H: Brugman. Rasmus R:H: Hansen     Jens Clausen. Hans Clausen. H: 
Hansen.  Helwig S: Claus Jens.  Jep Hansen.  Peder 
P:M: Mortensen. 
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Nr. 10. 
Side 22b. 1702. 15. november. 
Olluf Ibsen, dreng, døde hos sin moder og stiftfar, 52. Sg. Østermarie. Værge: Farbror, Michel Hansen. 
Moder, 2 brødre og 3 søstre. 
A: Dorthe Ollufsdatter, gm. Claus Kjøller, 52. Sg. Østermarie. 
B: Anders Ibsen, egen værge, Aaker. 
C: Hans Ibsen, f. 1692. Værge: Farbror, Jens Hansen, Østermarie. 
D: Karen Ibsdatter, f. 1682. Værge: Michel Hansen, 64. Sg. Østermarie. 
E: Margrethe Ibsdatter, f. 1685. Værge: Peder Espersen, Østerlars. 
F: Kirstene Ibsdatter, f. 1689. Værge: Hans Jensen, 60. Sg. Østermarie. 
 
Anno 1702. Den 15 november. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter afgangne Jep Hansens søn Olluf Ibsen, som døde hos sin Moder og 
Stiffader Claus Køllere som boer paa dend 52 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Østermarie sogn, og 
hans Faderbroder Mikel Hansen var wærge fore,  imellem denne Sal: Drengs moder Doretea 
Ollufsdaatter, som nu er i Ekteskab med bemælte Claus Køllere, og denne Sal. Drengs sødskende, som 
nu er 2 brødre og 3 søstre, hvor af  
 
Dend eldste broder er Anders Ibsen nu boende i Aakier sogn og sin egen wærgw. 
Dend anden broder er Hans Ibsen  nu paa 10de aar gl. for hammen nu til wærge anordned hans Fader 
broder Jens Hansen i bemælte Østermarie sogn. 
Dend eldste søster Karen Ibsdaatter nu paa 20de aar gl. for hende er Mikel Hansen paa 64 gaard i 
Østermarie sogn, wærge  
Dend anden søster Margreta Ibsdaatter nu paa 17de aar gl. for hende er Peder Espersen nu boende i 
Østerlaursker sogn wærge. 
Dend yngste søster er Kirstene Ibsdaatter nu paa 13de aar gl. for hende er Hans Jensen paa 60 gaarden 
i Østerlaursker sogn wærge. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Lassen og Jep Ollufsen. Begge  boende i bemelte 
ØsterMarie sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
Hvis løsøre som denne S: Dreng har arfved efter sin Sal: Fader Jep Hansen, som efter det efter hammen 
opretted skiftebref datered den 17 Aprol aar 1695. som var 8 Sld. 1 mrk. 6 skl., vedstoed de 
vedkommende at denne Sal: Dreng Olluf Ibsen self haver af sin foresatte wærge til sig annammed, saa 
at wærgen Mikel Hansen der for er fri, og krafvesløs i allemaader, videre befindis efter en Samfrender 
forretning med formand Jens Seiersen foran datered den 2 November 1697. opretted paa denne 52 
gaard i Østermarie sogn, at denne S: Dreng Olluf Ibsen haver arfved efter sin S: Fader udi forde 52 
gaard Capotal penge 9 Sld. 10 2/3 d. Renten efter samme berørte forretnings indhold, som aarlig er 1. 
mrk., beretted Claus Køllere, denne S: Dreng at have self opbaared, og blef samme forretning nu læst, 
og paaskrefven, og fanttis af boehave og klæder, som denne S: Drend tilhørrende, en liden koffert med 
laas for 5 mrk., it lided gl. skrin 2 mrk., en skrædder sax, og it præse jern for 3 mrk., en hvid wadmels 
kioel med rødeopslag for 9 mrk., en graae fifskaftis kioel 9 mrk., 4 par gl. ullene hosser 2 mrk., en gl. 
blaargarns skiorte 1 mrk. 8 skl., it par gl. sko 1 mrk. 4 skl., en Allunit skin trøye, og it par Allunit skin 
bopser begge sat for 3 mrk.,  
End videre blef angifven efterskrefne tilstaaende Gield., som denne Sal: Dreng hafde at indkræfve, og 
til gode nemlig. 
Anders Jensen der samme sted 1 Sld., Markus Jensen er skyldig 12 skl., Esper Ibsen er skyldig penge 12 
skl., Bertel Bertelsen Skomager 1 mrk. 12 skl., Mikel Bongaard i Ibsker sogn 6 skl.,  
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Hans Andersen i Østermarie sogn. Lars Ibsen ibiden er skyldig 2 mrk. 12 skl.,  
Jacob Henriksen er skyldig 4 skl., Lars Nielsen Skaaning skyldig 1 mrk. 4 skl., Jep Mortensen skyldig 1 
mrk. 4 skl., Claus Kieldsen i Østermarie sogn 2 mrk. 8 skl., Claus Køllere at være skyldig 2 mrk. 4 skl., 
Rasmus Jacobs søn Hans Rasmusen i Østermarie sogn, er skyldig for lærepenge udi skrædder handværk 
penge 3 Sld.,  
Summa andrager forskrefne denne S: Drengs middel tilsammen 27 Sld. 1 mrk., 
Der imod blef angifven efterskrefne som denne S: Dreng er skyldig, og der til er giort udlæg som følger. 
Mikel Espersen fordred 14 skl., udlagt hos Markus Jensen at have 12 skl., hos Hans Andersen 2 skl., :/: 
Herman Koefoed i Svaniche lod fordrefor en Hat 7 mrk., udlagt hos Lasse Andersen i Østermarie sogn at 
have 7 mrk., :/: 
Jep Olsen i Østermarie sogn kræfved 8 skl., hans tieneste pige Marne Persdaatter 2 mrk. 10 skl., 
Drengen Jens Jensen fordred 1 mrk. 12 skl., er tilsammen penge 4 mrk. 14 skl., udlagt hos Anders 
Jensen 4 mrk., hos Bertel Skomager 14 skl., :/: 
Jep Jensen i Østermarie sogn kræfved 10 skl., udlagt hos Esper Ibsen af hvis her til boet er skyldig at 
have 10 skl., :/: 
Petter Hansen i Svaniche lod fordre 8 skl., udlagt hos Mikel Bongaar i Ibsker sogn 6 skl., hos Esper Ibsen 
i Østermarie sogn 2 skl., :/: 
For denne S: Drengs begrafvelsis bekaastning med videre blef samtyked Claus Køllere for sin fordring 
som tilsammen opdrager penge 17 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlagt en koffert for 5 mrk., it lided skrin 2 mrk., 
en skrædder sax, og pressejern 3 mrk., en hvid wadmels kioel med røede opslag 9 mrk., en graa 
fifskaftes kioel 9 mrk., 4 par gl. ullen hosser 2 mrk., en gl. blaargarns skiorte 1 mrk. 8 skl., it par gl. sko 1 
mrk. 4 skl., en Allumit skin trøye, og it par Allumit skin bopser 3 mrk., hos Rasmus Jacobsens søn Hans 
Rasmusen 2 Sld. 3 mrk. 10 skl., af forde Jordepenge i den 52 gaard at have 6 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium 2 mrk., Skifteskrifveren i alt 7 mrk., er 9 mrk., her for giort indførsel i 
forde Jordepenge for 9 mrk., Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., som betalis af forde 
jordepenge . Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk., udlagt hos Claus Kieldsen 8 
skl., hos Bertel Skomager 8 skl.,:/: 
Summa andrager forskrefne Prætensioner, og Gield til penge 24 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Lignet blifver udi behold, og til deeling penge 10 mrk. 12 skl.,  
Hvilked deelis imellem forde arfvinger som reignis naar Moderen tillæggis efter lowen en broderlaad 
for 3 brødre og 3 søstre laader, er der af en broderlaad 2 mrk. 6 skl., og en søsterlaad er 1 mrk. 3 skl.,  
Moderen Doretha  Claus Kølleris for sin anpart 2 mrk. 6 skl., udlagt hos Rasmus Jacobs søn Hans 
Rasmusen 6 skl., hos Lasse Andersen 2 mrk., :/: 
Dend eldste broder Anders Ibsen tilkommer 2 mrk. 6 skl., udlagt hos Lars Ibsen i Østermarie sogn at 
have 2 mrk. 6 skl., :/: 
Dend yngste broder Hans Ibsen tillagt for sin anpart 2 mrk. 6 skl., at have hos Lars Nielsen Skaaning 1 
mrk. 4 skl., hos Claus Køllere 1 mrk. 2 skl., :/: 
Dend eldste søster Karen Ibsdaatter for hendis anpart 1 mrk, 3 skl., udlagt hos Bertel Skomager 6 Skl., 
hos Hans Andersen 4 skl., hos Claus Køllere 9 skl., :/: 
Dend yngste søster Kirstine Ibsdaatter tillagt for sin anpart 1 mrk. 3 skl., hos Jep Mortensen i 
Østermarie sogn 1 mrk. 4 skl.,  
Dend anden søster Margrta Ibsdaatter for sin anpart 1 mrk. 3 skl., udlagt hos Claus Køllere 9 skl., hos 
Lars Ibsen 6 skl., hos Jacob Henriksen 4 skl., :/: Clar :/: 
Efter at saa var Liqvideret udlagt og skifted blef samptlig de vedkommende saa mange som nu tilstæde 
var af Skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere at angifve som denne S: Dreng var tilhørrende, 
hvor til de svarede at dem ej meere witterlig var, end angifved er, og forskrefved staar, hvor ved saa 
dette skifte er slutted, Hvilked saa at være tilganged, og Passeret des til vidnisbiurd under vore hender, 
og signeter. Skiftestæden Ut Supra  H: Brugman.               Claus C:K: Køller. Jens J:H: Hansen. 
 Hans H:J: Jensen  
Jep J:O:S: Ollufsen.  Jep Lassen. 
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Anno 1702. Den 16 november. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter Sal: Lars Hansens, som boede og døde udi it Huus, beliggende udi 
Listed i Ibsker sogn, og det  imellem denne Sal: Mands efter lefvende Hustru   Elisabeth Erichsdaatter, 
for hende er efter hendis begiæring til laugwærge  anordnet hendis Søstermand Peder Larsen boende i 
Østermarie sogn, paa eene side og paa anden side denne S: Mands efter lefvende børn som er 2 
Sønner og 3 døttre. Hvor af.   
 
Dend eldste Søn er Hans Larsen som er sin egen wærge. Og er værrende i Ibsker sogn. 
Dend yngste søn er Peder Larsen  og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter Kirsten Larsdaatter nu paa 20 aar gl. for hende er bemælte  broderen Hans Larsen. 
Dend anden daatter Giertrud Larsdaatter nu paa 17 aar gl. for hende forde broderen  Peder Larsen 
Wærge. 
Dend yngste daatter er Boel Larsdaatter nu paa 13 aar gl. for hende er anordnet hendis Faderbroder 
Anders Hansen boende i Østerlaursker sogn paa Hallegaarden. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Reeds og egne weigne  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel Hop og 
Jens Larsen. Begge  boende i bemelte Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter 
følger.  
 
Det huus som denne S: Mand iboede, og døde i Listed som er 6 stolperum der af er it stolperum 
Krobhus med gammel bræder tille paa stuen 2 stolperum med bræder ofver med 4 gamle feldige 
winduer, og en gl. teiel kakel ofven, stolerum Steerhus med en liden Skaarsteen udi, it stolperum med 
en bager oven udi, og nogle flager derover, og 6 stolperum hodder norden til ved samme forde 6 
stolperum huus,  
Item en kaal hafve sønden til med nogle træer udi, og steen giærde omkring, og gaards rum norden til 
ved samme huus, det til sammen er sat for penge 20 Sld., en blak stierned koe som wurderings 
mændene wurderede for 5 Sld. 2 mrk., og Enken foregaf at hendis Salig Mand sagde for hende at 
Diderik Wolfsen hafde i forsikring for sit kraf, men som ingen endelig slutning, og kiøb der om er giort, 
anførris til boens middel forde Koe efter taxering for 5 Sld. 2 mrk., it lided sort brun gl. Mæhr Øeg for 3 
Sld., en gl. fyrre kiste for uden laas for 12 skl., it gl. fyrre bord med støtter under for 12 skl., Enken og 
de vedkommende  blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve til dette boes 
middel, hvor til de svarede ej videre at være, end forskrefved staar, hvor for saa boeds registering er 
slutted,  
Og  boeds middel sammen reigned, som andrager til penge 28 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Der imod blef angiven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner og er der til giort udlæg som 
følger. 
Byefougden i Listed Peder Immedsen angaf at der rester til Ambtstuen hvor for skal være giort indførsel 
ved rettens middel udi berørte hus, og tilbehør for penge 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., og der ved forblifver at 
de ere og nu indførte i forde hus, og tilbehør for 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., :/: 
Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin sedel som skal være forstrækning til fæstis 
betalning for Puggegaarden i Ibsker sogn penge 18 Sld. 2 mrk. 15 skl., der for kand bekomme Proqvota 
á 8 Sld. 5 skl er 93 skl., giør 5 mrk. 13 skl., hvor for er giort indførsel i berørte hus og  tilliggende, og 
som ved denne Hr; Landsdommers fordring lides den største skade frem for nogen anden af dette 
Sterfboes Creditorer, anseende denne forstrekning for gaardefæste hans Kongl: May: er vorden betalt 
saa herved Preoriteres Hr: Landsdommer Ancher Müller den anden her udi giorte indførsel af hused til 
sig at indfri, saa fremt det Hr: Landsdommer saa behager. :/: 
Sogne Præsten Hr: Hans Dominici fordred efter sin sedel penge 6 mrk., kand her for Proqvota til 
komme 7 ½ skl., hvor for er giort indførsel i forde hus. :/: 
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Sogne Deignen Jørgen Steenbek fordred efter sin sedel for 3 aars rettighed á 5 skl er 15 skl., og for liig 
tienisten 3 mrk., er 3 mrk. 15 skl., kand her for Proqvota  tilkommer 5 skl., hvor for er giort indførdel i 
forde huus . :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter sin sedel, og mælder at denne S: Mand haver der for sat ham 
sine hus i vissen for penge 8 Sld. 2 mrk. 6 skl., kand her for Proqvota tilkommer 2 mrk. 11 skl., hvor for 
er giort indførsel i forde huus og behør i Listed. :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel at resterer penge 3 Sld. 3 mrk. 10 skl., kand her for 
Proqvota tilkommer 1 mrk. 3 skl., der for indført i forde huus i Listed. :/: 
Efter it skiftebref ganged efter S: Anders Larsen paa 10 Wornet i Østermarie sogn Datered dend 7 july 
1682. befindis denne S: Mand at have væred wærge for denne berørte S: Mands søn Peder Andersen 
som tilkommer i arf efter bemelte sin S: Fader, og denne S: Mand har opbaared, opdrager til penge 3 
Sld. 1 mrk. 8 skl., Herfor er udlagt it lided sort brun gl. Meehr Øeg for 3 Sld., for resten 1 mrk. 8 skl., er 
giort indførsel i forde huus. :/: 
Efter berørte skifte bref fordred Peder Larsen i Østermarie sogn paa berørte S: Mands daatter Elisabeth 
Andersdaatter weigne som hende er tillagt af en Rød Hest som Lars Hansen haver til sig annammed 
penge 3 mrk. 12 skl., kand her for Proqvota tilkommer 4 ½ skl., hvorfor er giort indførsel i forde huus i 
Listed. :/: 
Nok efter bemelte skiftebref fordred Mads Hansen i Østermarie sogn paa daatteren Seigne 
Andersdaatters weigne af bemælte Røde Hest penge 5 mrk. 4 skl., kand her for Proqvota tilkommer 6 
¼ skl., hvorfor der giort indførsel i forde huus i Listed. :/: 
Iligemaade fordred Lars Pedersen i Østermarie sogn, som hans myndling Thrine Andersdaatter er tillagt 
af forde røede Hest penge 12 skl., kand her for Proqvota tilkommer 1 skl., der for giort indførsel i forde 
huus. :/: 
Efter det skiftebref datered foran dend 6 April 1702 ganged efter S: Anders Jensen paa 31 gaard i 
Østermarie sogn, haver denne S: Mand Lars Hansen for vedgaaende Gield, som hand der til Sterfboet 
var skyldig i pant sat forde huus, og indhegned have med behør for Capital penge 12 Sld., hvor om 
skifteforretningen videre udviser, saa som herom efter skifted slutning ej fuldt lowen, og forordning, 
med pantebref, saa og efter udi denne Gield reiser sig af forde Koe, og en Mær, som denne S: Mand er 
Crediteret af S: Anders Jensen, saa nu tillæggis efter formælte beskaffenhed forde en blak stierned Koe 
for 5 Sld. 2 mrk., og for resten som er 6 Sld. 2 mrk., nu giort indførsel udi forde huus i Listed. :/: 
Hans Andersen i Østermarie sogn fordred Koe leje 3 mrk., kand herfor bekomme Proqvota 3 ¼ skl., der 
for indført i forde huus. 
Kirkewærgen Jens Hansen i Ibsker sogn fordred 2de aar kirkepenge 1 mrk., som dette ike aarlig er 
fordred. Reignis det for betroed Gield, og kand Proqvota tilkomme 1 ¼ skl., af forde huus. :/: 
Esper Andersen i Lyresbye fordred som ved gikes 7 mrk., kand herfor bekomme Proqvota 8 9/4 skl., og 
der for indført i forde huus. :/: 
Hans Nielsen i Aakier sogn fordred for 5 tønder 2 skepper haure penge 2 Sld. 3 mrk., kand herfor 
bekomme Proqvota tilkomme 13 ¾ skl., og der for indført i forde huus i Listed. :/: 
Lars Pedersen i Østermarie sogn fordred for en tønde haure penge 2 mrk., kand herfor bekomme 
Proqvotatilkomme 2 ½ skl., og ind ført i forde huus i Listed. :/: 
Peder Larsen i Østermarie sogn fordred som vedgikis penge 5 mrk., kand herfor bekomme Proqvota 
tilkomme 6 ¼ skl., og der for indført i forde huus i Listed. :/: 
Jens Snedkier i Svaniche fordred for liig kisten arbiedsløn penge 5 mrk., kand herfor bekomme 
Proqvota tilkomme 6 ¼ skl., og indførsel der for giort i forde huus i Listed. :/: 
Anders Rikersen i Listed fordred som vedkikes 1 mrk. 11 skl., kand herfor bekomme Proqvota 2 skl., der 
for indført i forde huus for 2 skl., :/: 
Mortten Koefoed i Svaniche fordred som angafvis 2 mrk., kand herfor bekomme Proqvota 2 ½ skl., af 
forde huus i Listed. :/: 
Niels Hansen i Ibsker sogn lod fordre 1 mrk. 4 skl., Proqvata 1 ½ skl., af forde huus i Listed.:/: 
Olluf Hansen i Listed fordred som vedgikes 4 mrk,Proqvota 5 skl., af forde huus. :/: 
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Niels Pedersen i Svaniche fordred 1 mrk., Proqvota  ¼ skl af fordehuus i Listed. :/: 
Lars Andersen i Listed for 12 skl., kand herfor Proqvota bekomme 1 skl., af forde huus. :/: 
Hans Hansen i Listed fordred 11 skl Proqvota 1 skl., af forde huus. :/: 
Daniel Zacaniasen i Listed fordred 5 mrk., Proqvata penge 6 ¼ skl., af fordr huus :/: 
SkifteforwalterenSal: 2 mrk., Skifteskrifveren i alt 9 mrk., Stempled papir til skiftebrefved 4 mrk. 8 skl., 
er 15 mrk. 8 skl., der for giort indførsel i forde huus i Listed. :/: 
Wurderings  mændene for deris umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., udlagt til Mikel Hop it gl. bord for 
12 skl., til Jens Hansen en gl. Kiste uden laas for 12 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 73 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
der af er i forskrefne maade i fuld betalning udlagt til Gielden for penge 25 Sld. 4 skl.,  
for resten som er 48 Sld. 3 mrk., er Proqvota udlagt kommer til hver Sld., betalning 5 skl.,  
hvor for en hver efter forskrefne maade er skeed indførsel i bemælte huus i Listed, hvor saa efter 
skifteforwalterens anfordring ej videre fremkom som hafde noged at fordre hvor for dette skifte der 
ved er slutted. Hvilked at saa er  tilganged og Passeret som foran findis indført Attesterie af H: 
Brugman. 
Enkens laugwærge Per P:L: Larsen. Hans H:L: Larsen. Mikel Hop.  
Jens J:H:S: Hansen. Udfærdiget 6. augusty 1703. 

  

bornholmerting.dk 42



Anno 1702. Den 17 november. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter Bertel Bertelsens Sal: Hustru Ellene Pedersdaatter, som boede og 
døde i it Udhuus, beliggende paa dend 39 gaards grund i Østermarie sogn, Imellem denne Salig Qvindis 
efterlefvende Mand bemælte Bertel Bertelsen 
paa eene side og paa anden side, en deris sammen aufled daatter som nu igien lefver, navnlig. 
 
Kirstene Bertelsdaatter 24 aar gl. for hende er bemelte Faderen self wærge efter lowen. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten OberCommendant og 
Ambtman Waldemar Reeds og egne weigne  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til 
Wurderings mænd opmeldet Lars Ibsen og Markus Jensen. Begge  boende i bemelte Østermarie  sogn. 
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste. 
En hvid Hest gilling for 7 Sld., en brun stierned Hest gilling for 7 Sld.,  
Qveg, 
En barked Koe for 5 Sld., en røe Koe for 5 Sld., it røt stierned studnød  2 Sld.,  
Faar. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmed spe Qvigekalf 8 dag gl. er sat for 1 mrk., it hvidt 
Wæhr lam med horn paa for 2 mrk., it hvidt galt Svin 2 mrk., 2 gl. Gies 2 mrk., 2 unge Giæs 1 mrk. 8 
skl.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn foruden stier 3 mrk., en gl. hammel med seeler 8 skl., en gl. sleede med 2 gl. stier 8 
skl., en gl. harer 6 skl., 2 straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk., 
I stuen. 
En gl. fyre kiste med en gl. laas foruden hengsler 3 mrk., 2 smaa stolperum med nogle Biug er mest 
foeder er sat tilsammen eftersom det ej er høyere end til bielkene for penge 4 Sld., 2 skep: strøe Rug, 
som er saaed her ved hused er sat for 4 mrk., forskrefne hvis som i sig self er 8 stolperum, og it 
stolperum tømmer, der af er væsten til, it ½ stolperum med forstue og Steerhus udi stuen er halfanden 
stolperum med 6 winduer udi, og en teigelsteens kakeloven, og elle flager tille over, 5 stolperum 
ladehus, og it stolperum tømmer, det tilsammen med alt hvis der til Jord og nagelfast nu findis med 
tag, og wæge er sat for penge 7 Sld. 1 mrk. 8 skl., 2 smaa stolperum ofn huus norden forstue lengen er 
sat for 5 mrk., Saa blef Bertel Bertelsen af skifteforwalteren tilspurdte, om hand viste meere at angive 
dette Sterfboe at være til bæste, hvor til hand svarede ej videre at være, end angived er og forskrefved 
staar, hvor saa boeds middel blef samme reigned som andrager til penge 48 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder angaaende, da som hun lenge har væred siug, og sengeliggende er de i 
hendis svaghed bortgangen, og hvis videre var over haver daatteren bekommed, efter hendis død, at 
paaklæde sig, saa blef angifven efterskrefne bortskyldige Gield, nemlig. 
Claus Thisen i Svaniche har her i boet at fordre som Bertel Bertelsen vedgik 9 Sld. 3 mrk.,  
Jacob Koefoed i  Svaniche har at fordre 1 Sld., Mads Koefoed i Svaniche 1 Sld., Olluf Smid i Svaniche 3 
mrk., Hindze Bødker, og hans pige tilsammen 4 mrk., :/: Hans Dik i Svaniche lod fordre 8 skl., Mons 
Jensen i Svaniche 6 mrk. 10 skl., Lieutnant Eskild Hartwig i Ibsker sogn. 1 Sld. 2 mrk.,  
Peder Rasmusen paa Skoufsholm 10 mrk. 2 skl., Jens Nielsen i Ibsker sogn 3 mrk. 6 skl., :/: 
Jend Seiersen i Østermarie sogn laante penge 10 mrk., Hans Laursen i Weier Møllen ibid: 10 mrk. 4 skl., 
Kirsten Monsdaatter til hiem hos Markus Jensen tilkommer 4 mrk., Ellene Svendsdaatter tilkommer 4 
mrk., Karne som tien paa myrregaarden i Aakier sogn 1 mrk., Peder Andersen i Aakier sogn 6 mrk., 
Karen Bertelsdaatter tilkommer 3 mrk., Jep Ollufsen i Østermarie sogn fordred 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., Jep 
Ols dreng Jens Jensen lod fordre 6 mrk., Henrik Køller i Østermarie sogn tilkommer med 1702 aars 
husleje 4 Sld. 2 mrk., Lars Ibsen i Østermarie sogn fordred 4 Sld., :/: 
Esper Ibsen i Østermarie sogn fordred 6 mrk., Peder Nielsen i Østermarie sogn fordred 2 mrk., :/: 
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Bertel Bertelsen angaf at være skyldig til Sognepræsten  og Deignen 2 Sld. 3 mrk., Thias Bomgaard 
fordred 6 Sld., Boel Laursdaatter tilmommer som Bertel Bertilsen har under wærgemaal 9 mrk. 6 skl., 
Lars Andersen i Listed tilkommer 5 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 1 mrk. 8 skl., Skifteskreifveren  for sin umage i alt 4 mrk. 8 skl., 
Stempled papir til dette skiftebref 1 mrk. 8 skl., :/: Wurderings mændene  for deris umage 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 59 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Ligner bliver Gielden høyre end ded anførte boeds middel penge 11 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Saa indtet er overblefven denne Salig Qvindis efterlevende Mand at tillægge imod udfarten, og som 
lowen formælder om at Manden svarer sin Gield imens hand lefver, saa paatog sig Bertel Bertelsen 
denne Salig Qvindis efterlefvende Mand ald forskrefne Gield til en hver at afclarrer og er der for dette 
skifte der ved sluttet Saaleedis at Bertel Bertelsen betaler forskrefne bortskyldige Gield og 
Prætensioner, og naar hand det efter kommer beholder hand forhen indførte hans boes middel og saa 
dette skifte til endebragt, hvilked at saa er tilganged og Passeret, som forskrefved staar, des til 
vidnisbiurd under vore henders paaskrift. Skiftesteden Ut Supra H: Brugman. 
Bertel B:B:S: Bertelsen. Lars L:I: Ibsen.  Markus M:J:S: Jensen. 
Esper E:I:S: Ibsen. Jep J:O:S: Olsen.  Peder P:N:S: Nielsen.  

Thias T:B:G: Bomgaar. 
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Anno 1702. Den 27 november. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter Sal: Olluf Hansen, som boede og døde udi it Huus, beliggende paa 
den 9 gaards grund i Nyekier sogn.  Imellem  denne Sal: Mands efter lefvende Hustru  Boel 
Eilersdaatter, for hende blef er efter hendis begiæring til laugwærge  anordnet hendis Puvel Rasmusen 
der samme sted, de paa eene side og paa anden side denne S: Mands med bemelte sin Hustru auflede 
børn. som er 1 Søn og 1 datter.  
 
Sønnen er Hans Olsen paa 10 aar gl. for ham til wærge anordnet Henrik Pedersen i Østerlaursker sogn. 
Daatteren Karen Olsdaatter paa 13 aar gl. for hende er til wærge anordnet Povel Pedersen i bemelte 
Østerlaursker sogn.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Hr: Obersten Reeds og egne weigne  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Madsen og Haagen 
Hansen. Begge  boende i bemelte Nyeker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
3 stolperum gl. huus med en røste paa hver ende, med alt hvis derudi jord og nagelfast nu forefindis 
med 2 smaa winduer, og en tagsteens kakeloven i stuen, med en dør for stuen og hvis der tilhør, det 
sat for penge tilsammen 4 Sld., en gl. graae skimled Mehr for 2 Sld. 2 mrk., en røe herred Koe 5 Sld., en 
sort røgged Qvigekalf 6 mrk., it hvidt Faar for 3 mrk.,  
Dend sæd som findis er sat saaleedis Biug en tønde sat for 4 mrk., Haure 1 ½ tønde á 2 mrk er 3 mrk., 
Høet son findis sat for 3 mrk., en gl. stopped jern gryde 8 skl., en gl. opringed wogn for 6 mrk., en gl. 
fyre kiste med en hengelaas for 1 mrk., it gl. fyre bord 4 skl., en gl. tønde 4 skl., en ballig 4 skl., en sies 
med bom og ringe 2 mrk., Enken, og de tilstæde værrende vedkommende blef af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere at angifve til dette boes bæste, hvor til de svarede nej, ej videre at være 
end foran findis indført. 
Hvor  saa boeds middel blef sammen reigned, som andrager tilsammen 18 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Der imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som her efter følger  
Enken angaf at være skyldig til Johan Bosilius i Rønne for en seis, der paa at reste 2 mrk., udlagt ½ 
tønde Biug for 2 mrk., :/: 
Mons Pedersen i Nyekier sogn fordred som rester 2 mrk., udlagt ½ tønde Biug for 2 mrk., :/: 
Kirkewærgen Hans Madsen i Nyekier sogn fordred for 1702 Kirkepenge 8 skl., udlagt en gl. stopped 
Jern Gryde 8 skl., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken samtyke udlæg af fælleds boe for 
8 Sld., udlagt en røe Herred Koe for 5 Sld., en graae skimled Mæhr 10 mrk., en seis med bom og ringe 2 
mrk.,  
Skifteforwalterens Salario 1 mrk. 8 skl., Skifteskrifveren i alt 4 mrk. 8 skl., udlagt forde wogn 6 mrk., 
Stemplwd papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt Høet for 3 mrk., :/: 
Wurderings for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt en fyrre kiste med en hengelaas 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 11 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 7 Sld. 12 skl.,  
Deraf tilkommer Moderen dend halfve part som er 3 Sld. 2 mrk. 6 skl., den anden halfvepart deelis 
imellem forde søn og en daatter, er der af broderens laad 9 mrk. 9 1/3 skl., og daatterens laad er 4 
mrk. 12 2/3 skl.,  
For Moderens anpart 14 mrk. 6 skl., er udlagt helften af fornefnte taxered huus for 2 Sld., it hvidt Faar 
3 mrk., 1 ½ tønde haure 3 mrk., it fyrre bord i stuen 4 skl., en tønde 4 skl., til overs 2 skl., :/: 
Sønnen for sin anpart er 9 mrk., 9 1/3 skl., er udlagt en sort røgged Qvigekalf 6 mrk., af hused 3 mrk. 9 
skl., hos moderen 1/3 skl.,  
Daatteren for sin anpart 4 mrk. 12 2/3 skl., der for udlagt af hused 4 mrk. 7 skl., en ballig 4 skl., hos 
Moderen 1 2/3 skl., :/: 
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Denne S: Mands Ifareklæder var af ringe verd som Enken beholte til at paaklæde børnen med at 
forslide, efter anfordring af Skifteforwalteren hofdede vedkommende ej videre at angifve som dette 
Sterfboe vedkomme kunde, hvor for saa dette skifte er slutted, dette saa at være Passeret Testerer. H: 
Brugman, Povel Rasmusen.  Hans Madsen. 
 Haagen Hansens   Jørgen Andersen  
Mons M:P: Persen.  Udfærdiget 6. augusty 1703 
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Anno 1702. Den 6 december. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation  efter afgangne Esper Jensens Salig Hustru nu Salig Anna Hansdaatter som boede 
og døde paa dend 36 Jord eiendoms gaard, beliggende ved Dyngerne udi Poulsker sogn. Og ded  
imellem denne Sal: Qvindis med bemelte sin S: Mand auflede, og nu igien lefvende børn, som er 1. søn 
og 3 døttre, hvor af. 
 
Sønnen er Hans Espersen 11 aar gl. for ham er forhen til wærge anordnet som nu der ved blifver hans 
Moders slegt Niels Nielsen boende i Kiørnebye i Poulsker sogn. 
Dend eldste daatter Giertrud Espersdaatter 22 aar gl. for hende er og forhen til wærge anordned som 
nu der ved for blifver hendis Moders Slegt Lars Pellesen boende i Poulsker sogn. 
Dend yngste daatter Karne Espersdaatter  paa 20 aar gl. for hende er og forhen til wærge anordnet 
som nu der ved for blifver hendis Moders ner Slegt Peder Nielsen boende i bemælte Poulsker sogn.  
Møtte og her nu paa Sterfboet bemælte Enkens Laugwærge som paa skifted efter berørte børns S: 
Fader Esper Jensen dend 6 Oktober 1702. er tilordned Hans Seiersen i Poulsker sogn. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Reeds og egne weigne 
og efter ordre  skifte skrifveren Henrik Brugman samme sted er til Wurderings mænd opmelded Jep 
Ollufsen og Jens Madsen. Begge  boende i bemelte Poulsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret 
som her efter følger.  
 
Først blef den forhen forfattede skifteforretning opretted efter bemælte Sal: Mand Esper Jensen 
foretagen datered dend 6 Oktober Aar 1702, og dend Examineret, og der efter befindis Kongl: May: 
Ambtskrifver, og Ridefouged Sr. Hans Henrik Skor at hafve bekommed udlæg for den restands som 
rester for Aar 1701, til may 1702. af denne forde 36 gaard som er 8 Sld. 3 skl., og er der af beholden 8 
Faar for 6 Sld., og 3 Lam for 6 mrk., rester 2 mrk. 3 skl., der for nu udlagt en tønde Biug for 4 mrk., til 
overs 1 mrk. 13 skl.,  
Nok anføris hvis restands som dette Sterfboe af 2/3 deel land Gielde skyldig er for bemelte gaard saa 
som alt landgiel de Biug og Haure er ytt for aar 1702, som er for smør, og bogclarrings penge efter som 
paa de 2/3 deel inded smør af disse S: folk er ytt, opdrager penge 9 Sld. 1 mrk. 2 skl., at  
Oktober November og December 1702, Qvartalskatt betaler Sterfboet 2 mrk. 11 skl., dend tredje part 
af smøred efter som Hans Poulsen har ytt paa sin post 17 pund smør svarer hand med resten af 
bogclarringen pengene som skal i alt opdrage 11 mrk. 11 skl., saa og af forde Qvartalskatt 1 mrk. 5 skl., 
for de 9 Sld. 3 mrk. 13 skl., er udlagt 9 tønder Biug á 4 mrk er 9 Sld., ved forde udlæg 1 mrk. 13 skl., af 
strøe Rugen 2 mrk., :/: 
Dend røede Qvige for 4 Sld., som i forige skifte ommældis at være udlagt til Sogne Præsten i Poulsker 
sogn Hr: Mads Svane haver hand in natura laded afhente, Iligemaade har og Sogne Deignen Mons 
Madsen bekommed sin fornøyelse, og udlæg for hvis fordring hand i forde skifte er tillagt. :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe bekommed udlæg paa forige skifte, og der af de 3de Kiør i behold 
som Mads Bohne Hermansen nu imod tager efter taxten for 11 Sld., Item en røed Soe for 2 mrk., og it 
Egebræde for 12 skl., rester saa til Mads Bohne Hermansen for en sort hielmed Qvige som til udfarten 
efter denne S: Qvindis er slagted 2 Sld. 2 mrk., udlagt af en half tønde kaabber kedel 4 mrk. 8 skl., 5 gl. 
Gies for 5 mrk., en lyngrifve for 8 skl., :/: 
Hvis udlæg som Anders Jacobsen i Rønne Haver i forrige skifte bekommed var hand nu self her 
tilstæde, og med nøyedes, og imodtag, og tilkommer ham der for uden som Anders Jacobsen nu 
fordrede paa en kaabber kedel at reste penge 5 mrk., der for udlagt en stokøpse for 2 mrk., den bæste 
gryde kraag for 2 mrk. 8 skl., en ullen graae ranned pude 8 skl.,  
Herman Bohne Clausen i Rønne fordred som endnu rester paa S: Jørgen Bohnis anpart indførsel i 
denne 36 gaard 14 skl., udlagt af en hiem qvern med Hans Seiersen at have penge 14 skl., :/: 
Hans Seiersen i Poulsker sogn fordred for 2 skep. Rug meehl á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., udlagt en hiem 
qvern med huus og seiel for 5 mrk., til overs 2 mrk., :/: 
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Lars Pellesen i Poulsker sogn fordred 1 mrk. 12 skl., udlagt en liden gryde kraag for 1 mrk. 8 skl., af en 
hiem qvern hos Hans Seiersen 4 skl., :/: 
Jep Ollufsen i Poulsker sogn fordred 1 mrk., tillagt boden, og for sin wurderings umage paa forige skifte 
2 mrk., reise penge for Sr. Albert Hartwig 8 skl., er 3 mrk. 8 skl., udlagt af en half tønde kaabber kedel 
at have 3 mrk. 8 skl., :/: 
Jens Knudsen i Poulsker sogn fordred for en Skep: Biug 1 mrk., og for leje af en Hest en uge 2 mrk., og 
paa sin Fader Knud Jens weigne 1 mrk., er 4 mrk., udlagt en røe blised gl. Hoppe for 4 mrk., :/: 
Mortten Ibsen i Snogebæk lod fordre som vedgikes 2 Sld. 1 mrk., udlagt en røe maaged gl. Hest for 3 
Sld. Til overs 3 mrk., :/: 
Peder Jensen i Rønne lod fordre for læred penge 5 mrk., udlagt af forde røe maned Hest med Mortten 
Ibsen at have 3 mrk., en sort sartis trøye 2 mrk., :/: 
Hans Jensen i Rønne fordred som han efter S: JørgenBohn er udlagt, og denne S: Mand paa hans 
wegne har opbaared hos Jens Haagensen i Snogebæk, og endnu rester 6 mrk., udlagt en nye sort 
wadmels kioel for 3 mrk., en spin rok 1 mrk., en wage 1 mrk., en seis uden bom 1 mrk., :/: 
Rasmus Pellesen i Poulsker sogn som paa forige skifte har fordred, og har bekommed udlæg for 8 Sld., 
der af bekommed sengeklæder for 5 Sld. 1 mrk., og en benkedynne for 6 mrk., it sengested for 1 mrk., 
rester naar it fyre bræ for 12 skl., blifver annammed 3 mrk. 4 skl., nok fordred for en tønde Rug 6 mrk. 
er 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt en laasfast fyrekiste for 6 mrk., hos Hans Seiersen 14 skl., en sort klædis 
trøye 1 mrk. 8 skl., en sleede med træ vidier 1 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Hans Poulsen som har fordred paa forige skifte for 6 Sld., hvis ham der for er udlagt, beholder hand in 
natura. Iligemaade er og Christopher Seiersen i Nexøe udlagt for sin fordring 2 Sld., hvis hand hafver udi 
behold og kand bekommis efter forige skiftebref naar begiæris, ligeleedis har Rasmus Hansen Smid i 
Nexøe bekommed hvis ham i forige skifte er blefven tillagt Jep Nielsen Tømmerman i Nexøe boende 
kand og bekomme hvis ham for 4 mrk., i forige skifte er udlagt, ligesaa kand og Jep Jørgensen i Nexøe 
bekomme hvis ham i forige skifte er udlagt Peder Andersen i Poulsker sogn for sin fordring og udlæg i 
forige skifte for 4 mrk., er af Enken betalt undtagen som rester hand nu fordred penge 8 skl., udlagt en 
seis uden bom for 8 skl., :/: 
Anders Jensen i Billegrav fordred som endnu rester fra forige skifte penge 6 mrk. 8 skl., udlagt it sort 
fifskaftes skiørt for 3 mrk., it røt wadmels skiørt 3 mrk., en sort wadmels kioel for 8 skl., :/: 
Ødber Persen i Poulsker sogn fordred iligemaade 1 mrk., udlagt it floerens snørlif med 2 røede ermer 
udi er sat for 1 mrk., :/: 
Hvis Jens Gudbersen i forige skifte af Enken er Samtyked har hand ikke villed afhente, nu beretted 
arfvingerne, at det endnu er i behold, saa forelæggis ham Jens Gudbersen samme at afhente, eller i 
andre maader straxsen sin Prætension anderleedis at indtale, eller og at lide akade for hiem Gield, og 
beretted arfvingerne der foruden hos Jens Gudbersen at have til gode for en gres seis med bom, og 
ringe som Jens Gudbersen af S: Esper Jensen har laant, af verdie 4 mrk. 8 skl., som de formeen imod 
hans Prætension at liqvideris, hvis Sørren Gudbersen i forige skifte er blefven udlagt, haverhand 
bekommed betaling fore af Enken, saa hand skal være fornøyet,  
Sønnens wærge Niels Nielsen i Poulsker sogn tilkommer her af boet  paa bemælte sin myndlings wegne 
for 2 grise som er optagen 1 mrk. 8 skl., og af wefven 8 skl., af it møg bræde 2 skl., er tilsammen som 
rester af hans fæderne løsøre arfve 2 mrk. 2 skl., udlagt en graae ranned ullen ofverdynne 2 mrk., hos 
Rasmus Pellesen 2 skl., :/: 
Hans Poulsen i Poulsker sogn som haver bekaasted denne Salig Qvinde til sin Jordefærd fordred der for 
efter sin forteignelse, som opdrager til penge 11 Sld. 8 skl., der for udlagt en graae skimled Hest for 8 
Sld., en sort brun hielmed studkalf for 4 mrk., 2 nye juhl for 6 mrk., i sengen i stuen, en graae ranned 
ullen underdynne 1 mrk. 8 skl., 2 ege planker 1 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Jens Larsen i Svaniche lod fordre for sin tom Sille fiering 12 skl., udlagt en gl. kiste uden laag for 12 skl., 
:/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium 2 Sld., udlagt af en halftønde kaabber kedel disse 2 Sld., :/: 
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Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 5 Sld., udlagt af en half tønde kaabber kedel 5 
Sld., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af en tønde kaabber kedel disse 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., udlagt af en half tønde kaabber 
kedel disse 5 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gieldog Prætensioner til penge 47 Sld. 2 mrk. 12 skl., 
Hvor til efter paafølgende Registering er giort udlæg som ved en hvert Prætension er anført og blifver 
saa som registeringen ofver skyder denne S: Qvindes efter lefvende børn som er en søn og 2 døttre, er 
der af broderens laad 9 Sld.1 mrk., og hver søster tilkommer 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., der foruden tilkommer 
Sønnen Hans Espersen en brun smal blised ugilled Foele for 6 mrk., wurdered, som ham er bevilged 
Item daatteren Giertrud Espersdaatter bevilged en sort Koe af verdie efter wurderings mændenis 
sætning for 4 Sld., ligeleedis  
Dend yngste daatter Karne bevilged en sort Qvige, af wurderings mændene er sat for 3 Sld., hvilke 
forde Creditorer børnen forhen for Moderens død, af deris S: Fader er bleven bevilged, og nu af 
wurderings mændene sat, og her indført. De vedkommende i sin tiid til efter retning som før er mælt, 
hvor saa børnen for deris arfvepart her efter er skeed udlæg som videre her efter formældis, denne 
Sal: Mand Esper Jensens brødre indlefvered sin skrifvelse af 29 November 1702 som er efter begiæring 
her indført, oglyder saaleedis, saa som det haver behaged Gud, at bort kalde voris S: broder Esper 
Jensen som boede og døde udi Poulsker sogn for nogen kort tiid siden, og skifte efter ham er holden, 
og nu straxsen efter hans S: Hustru som, og ved døden er afgangen, og som og nu skifte efter hende 
formodis at skal holdis, da som de S: Folk haver efterlat dem trende børn, en søn og 2de døttre og som 
paa skifted efter faderen er beredred for drengen at wærge Niels Nielsen i Kiørnebye, og for de 2de 
pigebørn Laurits Pellesen og  Laurs Nielsen samptligen boende i Poulsker sogn, da som vi begge fader 
brødre til forde den S: Mands børn, navnlig Hans Jensen og Peder Jensen boende udi Rønne, nu ligger 
paa voris reise med Ambt skrifverens skiber nu at segle til Kiøbenhavn med en deel hans Kongl: May: 
goeds som der udi er indskibed, det aller første at Gud vel at vinden føyer sig, at vi kand segle af 
reeden, da at skal være clar, hvor for vi begge fader brødre til forde Esper Jensens børn vil have disse 
børns wærger paamint, og advared at de flittig paa skiftet efter Moderen ville have indseende med, at 
med skifted riktig omgaais, saa de fattige fader, og moderløsse børn, sker ret baade efter fader og 
moderen og hvad Gield eller skatter som de S: Folk kunde være skyldig, af løsørit maatte vorde betalt, 
men for ingen deel nogen Gield, eller skyld udi Gaarden at indføris udi Jordegodset de umyndige udi 
fremtiden til skade paa deris fæderne, og møderne Jordegods, hvilked vi vil formode deris wærger 
tager udi akt, som de udi fremtiiden self arfver at svare, saa de umyndige i fremtiden kand være 
foruden skade, denne voris meening paa de umyndige børns wærger, begiærer vi underskrefne, ord 
fra ord udi skiftebrefved efter Moderen maatte vorde indført, saa som udi ike self kand være tilstæde 
naar skifted skal holdis for reisis skyld beder dette velmente optagis baade af skifte betientene saa vel 
som af wærgerne, og os igien tilstillis,  
Rønne den 29 November Aa: 1702, Hans H:J:S: Jensens navn Peder P: Jensen. 
 
Saa blef efter skrefne dette Sterfboes løsøre middel af wurderings mændene nu efter seet, og ved 
desverdier taxered som er nemlig, Sæden som tilforne er taxered, og Enken haver imod taged at 
besvare det aar skatt, og Landgilde for Aa. 1702, er nu af wurderings mændene taxered, og til boens 
middel anførris hvis som nu er beholden nemlig. Biug er anseet, og taxered for 10 tønder Biug, tønden 
anført efter nu land kiøbed for 4 mrk er 10 Sld., Item Rugen som nu findes er sat for 5 tønder, og tønde 
sat for 6 mrk er 7 Sld. 2 mrk., Høet som findes her i gaarden er sat for 4 smaa læs Høe, og læsed er sat 
for 5 mrk., er saaed en tønde Rug her ved gaarden i afvigte fisked, der af er strøe korned sat for 1 Sld. 2 
mrk., Hauren som tilfore fantis, er af torsken, og ytt til skatt, og tiende Haure, en liden hvid Soe som fra 
Deignen er af Enken indløst nu sat for 2 mrk., it nye wefved hiønde 1 mrk., it madskab med en dør, laas 
og hengsler for 3 mrk., en lin wefved behørige jern 2 Sld., 2 egeplanker 1 mrk. 8 skl., 2 aar med bihl 1 
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mrk. 8 skl., en sle med træ vidier for 1 mrk., hvis imod udfarten blef udlagt i forige skifteforretning som 
var 3de bæster, er nu efter verdie taxered. 
Nemlig, en graae skimled Hest gilling nu sat for 8 Sld., en røe maaged gl. Hest er nu sat for 3 Sld., en 
røe blised æld gl. Hoppe for 4 mrk., 2 gl. Gies 2 mrk., nok 3 gl.Gies for 3 mrk., Videre befindes dette 
Sterfboe til bæste efterskrefne en half tønde kaabber kedel er vegtig til penge 11 Sld., en haand qvern 
med hus, og jern seil for 5 mrk., en kalke tønde 8 skl., 2 nye juhl foruden jern 6 mrk., paa lofted, en gl. 
kiste uden laag for 12 skl., en vage 1 mrk., en spinde rok 1 mrk., it brød bende 4 skl., I Holsengen, en 
graae ranned ullen underdynne for 1 mrk. 8 skl., en graae ranned ullen ofverdynne 2 mrk., en ullen 
graa ranned hofpude 8 skl., en nye sort wadmels mands kioel for 3 mrk., en gl. sort wadmels kioel 8 
skl., 2 Allumit skin bopser 1 mrk. 8 skl., en laasfast fyre kiste 6 mrk., it gl. sort fifskaftes skiørt 3 mrk., it 
røt wadmels skiørt 3 mrk., en sort Zartis trøye 2 mrk., en sort klædis trøye som er vendt 1 mrk. 8 skl., it 
gl. florets snørflif med røde ermer udi 1 mrk., en sort gl. klædis hufve 12 skl., en stoekøpse for 2 mrk., 
en gryde kraag 2 mrk. 8 skl., en liden gryde kraag 1 mrk. 8 skl., en jern tyfve 4 skl., en lyng rifve 8 skl., 
en gl. seis uden bon 1 mrk., en dito 8 skl., it drikekrus 12 skl., en liden sort brun hielmed studkalf for 4 
mrk., skifteforwalteren tilspurdte samptlig vedkommende, om de hafde meere at angive dette 
Sterfboe til bæste, hvor til de svarede ej, videre at være end angifven er, og forskrefved staar, 
undtagen denne 36 gaard som efter forde skifteforretning, til samfrenders Kiendelse er Remitteret, og 
der ved forblifver, hvor saa dette boes middel er sammen reigned, som andrager til penge 66 Sld. 12 
skl., Saa som dagen er forløben, og med videre af denne forretning ej nu kunde kommis til ende saa 
sluttis med hvis forretted er, indtil i morgen at da videre der med kand foretagis, hvilked at saa er 
Passeret Testerer. H: Brugman. 
Jep Olsen.   Jens J:M: Madsen,   Niels N:N:S; Nielsen 

Lars L:P:S: Pellesen.   Peder Nielsen egen hand.  
 
Nest Paafølgende den 7. december. Berørte aar 1702, er Atter med denne forretning 
Foretagen, og videre forretted som følger nemlig for  
Sønnen Hans Espers anpart, som hand arfver efter sin Sal: Moder som Niels Nielsen i Poulsker sogn, er 
wærge, for, som er penge 9 Sld. 1 mrk., hvorfor er udlagt, 2 tønder Rug a 6 mrk er 3 Sld., af Rug sæden 
som er en tønde deraf Ambtskrifveren er tillagt, 2 mrk., og her til 4 mrk., af ded taxered Høe 3 Sld., en 
liden hvid Soe 2 mrk., it nye wefved hiønde 1 mrk., it madskab med en dør laas og hengsler 3 mrk., 2 
aar med Bihl 1 mrk. 8 skl., 2 Allumit skin bopser 1 mrk. 8 skl., :/: 
Den eldste daatter Giertrud Espersdaatter som Lars Pellesen er wærge for, tilkommer i arfve efter 
bemælte sin S: Moder penge 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., hvor for er udlagt, en lin wef med jern og behør for 2 
Sld., en tønde Rug 6 mrk., af høet at havis 1 Sld., en kalke tønde for 8 skl., :/: 
Den yngste daatter Karen Espersdaatter som Peder Nielsen i Poulsker sogn er wærge for tilkommer i 
arf efter sin S: Moder penge 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., der for er udlagt, 2 tønder Rug for 3 Sld., af Høet at 
have 1 Sld., it brød bende for 4 skl., en sort klædis hufve 12 skl., en jern tyfve for 4 skl., hos Hans Pouls 
udlæg 8 skl., it drike krus for 12 skl.,  
Saa at være Passeret Testerer,  H: Brugman  Niels N:N:S: Nielsen  
Lars L:P:S: Pellesen.  Peder Nielsen egen hand.     Jens J:M: Madsen  
Fanttis en Samfrenderdom paa denne 36 gaard i Poulsker sogn Datered den 12 January 1686, Item en 
Qvitering Datered dend 28 November A: 1698. Angaaende denne 36 gaard i Poulsker sogn. Hvilke forde 
2de brefve bemælte S: Esper Jensens Søn Hans Espersens wærge Niels Nielsen i Poulsker sogn indtil 
videre nu til sig annammed Testerer. H: Brugman  Niels N:N:S: Nielsen  
Lars L:P:S: Pellesen.  Peder Nielsen egen hand.     Jens J:M: Madsen  
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Anno 1702. Den 19 December. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter  Hans Andersen som boede og døde i it Udhuus, beliggende paa den 
18 gaards grund udi Westermarie  sogn. Og det  imellem denne Sal: Mands efter lefvende hustru Karne 
Ibsdaatter for hende blef efter hendis begiæring til laugwærge anordned Rasmus Morttensen som 
boer udi Nyelaursker sogn, de paa ene side, og paa anden side denne S: Mands børn  som nu lefver, 
saa og denne S: Mands børnne børn, nemlig  
 
Først efter denne S: Mands første hustru afgangne Boel Ibsdaatter først at reigne 3 døttre, hvor af  
Den eldste daatter var Ellene Hansdaatter som var i Ekteskab med S: Mons Clausen, og er ved døden 
afgangen, efter hende igien lever 4 sønner, med deris værger, og forsvar. 
Dend anden denne S: Mandsdaatter er Kirstine Hansdaatter i ekteskab med Niels Ibsen boende i 
Ringebye i bemælte Wæstermarie sogn. 
Dend yngste denne S: Mands daatter af dend første kul børn, er Boel Hansdaatter i Ekteskab med Jens 
Pedersen nu boende i Knudsker sogn  
Saa og med denne nu efter lefvende hustru hafde  denne S: Mand aufled, som nu igien lefver 2 sønner 
og en daatter, hvor af  
Dendelsdte søn er Anders Hansen som er sin egen wærge  
Dend anden søn er Hans Hansen og sin egen wærge. 
Daatteren er Boel Hansdaatter paa 13 aar gl. for hende er forde broderen Anders Hansen til wærge 
anordned. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Reeds og egne weigne  
skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Arist Ibsen og 
Christopher Larsen. Ibiden. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En røe blised Hestgilling 8 Sld., en brun Hoppe 6 Sld., en brun hielmed Koe 5 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 9 
mrk., en hvid Soe 3 mrk., 2 gl. Gies, og en Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 12 skl., en wogn med 
smaastier hammel tøm og halseeler for 6 mrk., en gl. ploug med it gl. skiær, og vidier 10 skl., 4 harre 
bolle 8 skl., en gl. hand qvern med hus 1 mrk. 4 skl., it gl. fyre skab for 2 mrk., en stand tønde 12 skl., en 
straabonds tønde 6 skl., berørte hus som denne S: Mand i boede, og fre døde, er 6 stolperum med 2 
winduer i stuen, og hvis der udi jord, og nagelfast fore findes, det tilsammen er sat for 8 Sld.,  
Summa andrger forskrefne dette Sterfboes løsøre til penge 33 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Enken, og de vedkommende om de hafve meere til dette Sterfboes middel 
at angive hvor til de svarede ej videre løsøre var at angifve end angifved er, og forskrefved staar, hvor 
saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger, 
nemlig. 
Enken og arfvingerne vedstoed at være skyldig til Peder Rosman i Rønne, efter af reigning penge 7 Sld. 
2 mrk., udlagt en røe blised Hest gilling for 8 Sld., til overs 2 mrk., :/: 
Item til Carl Olsen i Rønne er dette Sterfboe iligemaade skyldig penge 2 Sld., udlagt 3 Faar á 3 mrk er 9 
mrk., til overs 1 mrk., :/: 
Enken angaf at være skyldig til Lars Hansen nu boende i Nyekier sogn penge 2 mrk., udlagt at have hos 
Peder Rasmusens udlæg disse 2 mrk., :/: 
Jacob Jensen i Wæstermarie sogn lod fordre 1 mrk. 4 skl., udlagt ved Carl Ols udlæg at have 1 mrk., en 
straae bondstønde 6 skl., til overs 2 skl., :/: 
Mons Mørk i Westermarie sogn lod fordre arbiedsløn 1 mrk., nok for 2 aspe sparrer 1 mrk. 8 skl., er 2 
mrk. 8 skl., udlagt it fyreskab for 2 mrk., 4 harre bolle 8 skl., :/: 
Christopher Larsen i Wæstermarie sogn fordrer for liig kisten arbiedsløn penge 3 mrk., udlagt af en 
brun hielmed Koe 3 mrk.,  
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Sogne Deignen Alexander Ecoman lod fordre 3 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe 3 mrk., :/: 
Anders Hansen denne S: Mands søn fordred for forstrekning til sin Salig Faders begrafvelse, som hand 
har godsagt, og rester penge 4 Sld., udlagt en brun Hoppe for 6 Sld., til overs 2 Sld., :/: 
Kirkewærgen Arist Ibsen fordred kirkepenge 8 skl., udlagt af en brun hielmed Koe 8 skl., :/: 
Niels Ibsen i Ringebye fordred som rester penge 5 mrk. 6 skl., udlagt 2 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk. 4 
skl er 3 mrk. 12 skl., en hand qvern 1 mrk. 4 skl., en ploug med it gl. skiær og vidier for 10 skl., til overs 
4 skl.,  
Skifteforwalterens Salarium 2 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 2 Sld., udlagt af en brun 
hielmed Koe disse 10 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en brun hielmed Koe 1 mrk. 8 skl., en 
hvid Soe for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk., er 2 mrk., udlagt af en brun hielmed Koe 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands udfart, eller begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged resten af dette 
Sterfboes middel som er penge 11 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt en wogn med smaa stier hammel tøm, og 
halseeler for 6 mrk., af en brun Hoppe 2 Sld., forde hus med behør 8 Sld., en stand tønde 12 skl., hos 
Jacob Jens udlæg 2 skl., hos Niels Ibs udlæg 4 skl., :/: 
Saaleedis bliver dette Sterfboes bort skyldige Gield og Prætensioner lige Summa som fastedette boes 
løsøre middel som er penge 33 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Saa at indtet er over blefven  arfvingerne imellem  at deele, Hans Albertsen som nu boer paa dend 18 
gaard i Wæstermarie sogn fremlagde nu i dag it pandtebref paa forberørte 18 gaard til hammen af 
denne S: Mand Hans Andersen udgifven datered dend 15 juny 1699. og inden Wæster herreds ting af 
denne S: Mand vedstaaet dend 15 juny nest efter berørte aar, med indhold at Hans Albretsen berørte 
gaard skal have til underpandt udi 18 aars tiid fra midfaste 1700. med videre des indhold, og 
formælding, som nu blef læst og Paaskrefven som arfvingerne nu og var gestendig, og foregaf at denne 
Sal: Mand ej haver bekommed nogen penge for den unden tag der udi mældis, hvor for berørte 
pantebref her efter lige som til forestaar ved magt, udi sine ord, og indeholdende punter, som det i sig 
self udviser, og blef samme pandtebref efter at det blef paaskrefven Hans Albertsen igien lefved, ekter 
at saa var udlagt, og liqvideret, blef og af skifteforwalteren paaraabt, om de hafde meere her i 
Sterfboet at Prætendere dette Sterfboe kunde vedkomme, entten gods, eller Gield, videre end her udi 
foran findes indført, hvor for saa dette skifte er der ved slutt. Hvilked at saa er tilganged og Passeret, 
som forskrefved staar, des til vidnisbiurd under vore hender, og signeter skiftesteden Ut Supra. H: 
Brugman. Rasmus Mortensen. Arist Ibsen. 
Niels N:I:S: Ibsen. Jens Pedersen. Anders A:H:S: Hansen. 
Hans H:HS Hansen.  Christopher C:L: Larsen.  
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Anno 1703. Den 18 januar. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation  efter  S: Jens Larsen som boede og døde paa den 8. Jord Eiendoms gaard 
beliggende i Kiærebye udi Knudsker  sogn. Hvor hand var tilhiem hos Corporal Johan Azolph Fras, som 
boer paa samme gaard, Og det  imellem denne Sal: Mands efter lefvende hustru Anna Tuesdaatter, for 
hende blef til laugwærge anordned saa som hun er siug Sengeliggende, og ved skiødebref  af 23 
December Aar 1700. des indeholdende Contract, at hun skal nyde 2 skepper Biug sæd, og Haure sæd 2 
skepper, og en Koe i giærde om Sommeren paa forde gaards grund, og paa foeder om vinteren, og hus 
værelse paa for berørte 8tende gaard sin lifstiid, som berørte bref udviser, saa om end skønt at 
bemelte Enken i sin Mands lefvende lif, haver indlagt sig til huse hans broder S: Olle Larsens børn, og 
hans søster S: Kirstene Jens Jensens børn med naune som her nu for vidtløstigheds skyld eraktis 
unødvendig at indføris, saa som indted ventis at arfve, formedelst efter skrefne Prætensioner som 
Sterfboeds middel ike kand besvarer, hvor om her efter videre formældis. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds og egne weigne  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er 
til Wurderings mænd opmeldet Christen  Pedersen og Peder Hansen. Begge boende i bemælte 
Knudsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
Nemlig. 
 
2 smaa gl. Thin fade mangut er vegtig til penge 3 mrk. 8 skl., en liden Thin tallerken er vegtig til penge 1 
mrk. 8 skl., 8 hvide træ tallerken 8 skl., it leerfad 4 skl., 2 smaa leer fade á 2 skl er 4 skl., fanttis it groft 
bruegarns lagen som Enken beholte til at klæde sig udi naar hun dør, efter som hendis S: Mand fik 
mage der til i Jorden med sig, og for riktigheds skyld blef sat, og er af verdie 3 mrk. 8 skl., en grøn 
borddug wefved i kopper for 4 mrk. 8 skl., en borddug med stoere traaer udi 3 mrk., it brue garns pude 
vor med støre fore for 1 mrk., it blaargarns pude waar 8 skl., it hand klæde med blaae rammer udi 1 
mrk. 4 skl., it blaargarns handklæde 8 skl., it gl. handklæde 4 skl., en spoel skoeded benkedynne 3 ½ 
alen lang for 6 mrk., it syed sengklæde 2 Sld., it gl. hiønde 12 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Peder Nielsen Rømmer om han havde nogle brefve som vedkommer denne 
8 gaard i Knudsker sogn som hvad kunde have bekommed ved S: Jens Lars hustru, da hun søgte ham til 
husværelse , hvor til Peder Nielsen svarede at saafremt hand kand finde nogle brefve, som kunde 
vedkomme berørte 8 gaard, udi geime hos denne S: Mands Enke, som endnu er til hus hos hammen 
skal hand den eftersee, og lofved hand at Johan Fros som nu er eyer for denne 8 gaard skal den gierne 
bekomme, videre blef wurdered, en  sort fifskaftes kioel for 6 mrk., it tørklæde, og en gl. klud begge for 
2 skl., it groft blaargarns lagen 2 mrk., en glas flaske paa en pot for 8 skl., en liden flaske paa en prgel 2 
skl., it gl.brided krus 2 skl., en ginesteen 2 skl., en gl. fyre kiste laasfast som Enken der er ældgammel 
og svag hafde at læge sine gangklæder udi som er sat for 6 mrk., it lided gl. fyre madskab uden laas for 
24 skl., it dito for 1 mrk. 4 skl., en gl. kiste uden hengsler, og laas 1 mrk. 4 gl. bøtter 6 skl., it gl.fyre bord 
med borskuffe for 3 mrk., it gl. sengested af fyre træ med en side, og en gaul for 2 mrk., en gl. lapped 
malm gryde paa en kitte stoer for 3 mrk., en mindre malm gryde som og er lapped for 1 mrk. 4 skl., 
efter afreigning med Johan Frais imod den Revers hand til S Jens Lars den 22 December Aa. 1700 har 
udgifved paa de 18 Sld., som resterende paa dend 8tende gaardskiøb i Knudsker sogn, blifver Johan 
Fras igien skyldige 13 mrk. 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes angifvende middeler penge 18 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Her foruden fanttis en røe Koe som Johan Fras æedlig angaf at have kiøbt af Jens Larsen for 5 Sld. 2 
mrk., Peder Nielsen Rømmer og angaf at hand hafde afkiøbt Jens Larsen omrørte Koe, og som parterne 
derom tvister Remitteris samme stridighed til low, og ret, videre efter anfordring af skifteforwalteren 
viste de vedkommende ike meere til dette boes middel at angifve end forskrefved staar, hvor nest blef 
angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der til i en deel giort udlæg som her efter følger nemlig  
Efter Hr: Ambtskrifveren Hans Henrik Skors fuldmægtiges Hans Hiort udgifne sedel datered den 15 
January 1703 befindes S: Jens Larsen at være blefven skyldig til ambtstuen i den tiid hand holte denne 
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8te gaard penge 21 Sld. 1 mrk. 13 skl., herom findis en ordre til Johan Fras fra Hr: Ambtskrifveren 
datered dend 13 Oktober 1701, at ind Exeqvere berørte restands som det nu ike er sked til dato, saa 
eraktis denne restands ej anderleedes, end anden betrode Gield, og der for Proqvata tillagt for 4 Sld. 1 
mrk. 2 skl., it fyre bord med skoffe og foed 3 mrk., it fyre madskab uden laas 1 mrk. 8 skl., it syed 
sengklæde 2 Sld., en sort fifskaftes mands kioel for 6 mrk., til overs 1 mrk. 6 skl.,  
Herrids fougden Daniel Bark fordred som rester for A: 1699. og 1700. aarlig en skeppe Biug opteigned 
for 4 mrk., Proqvota er tillagt for 13 skl., en lapped malm gryde er sat for 3 mrk., til overs 2 mrk. 3 skl., 
:/: 
Skolemesteren i Rønne Christian Skreil fordred for A: 1700. en skeppe Biug opskrefven for 2 mrk.12 skl., 
paaske rigtighed 10 skl., er 3 mrk. 4 skl., tilkommer Proqvota 11 skl., af forde gryde Jens Jørgensen i 
Rønne fordred efter sin sedel penge 6 Sld. 2 mrk., udlagt Proqvota for 5 mrk. 6 skl., at affordre af hvis 
Corporal Fias er skyldig som før er mælt disse 5 mrk. 6 skl., :/: 
Wivike Gorqassis i rønne fordred efter sin sedel penge 4 mrk. 13 skl., tilkommer Proqvota 1 mrk. 2 skl., 
der for udlagt 8 hvide træ tallerken for 8 skl., en Tin skee 6 skl., en gniesteen 2 skl., it gl. krus 2 skl., 
Lars Jensen i Rønne fordred efter opskrift for laante penge 25 Sld. 3 mrk. 12 skl., kand her for Proqvota 
tilkommer 5 Sld. 1 mrk. 2 skl., og tillagt, en spoelskaded benkedynne 3 ½ alen lang 6 mrk., af hvis Johan 
Fras er skyldig som for ermælt 7 mrk. 14 skl., af en malm gryde som er lapped med mæssing 1 mrk. 8 
skl., it blaargarns pude vor 8 skl., handklæde 12 skl., it fyre sengested i stuen 2 mrk., it gl. fyre skab 1 
mrk. 4 skl., af en fyre kiste hos Johan Fras 1 mrk., 2 smaa leer fade 4 skl., :/: 
Nok for at grave med sin med arbeidere til denne S: Mands liig udlagt, en liden malm gryde for 1 mrk. 4 
skl.,  
Peder Nielsen Rømmer boende i Nyelaursker sogn fordred tilsammen penge 3 Sld. 1 mrk. 9 skl., kand 
Proqvota tilkommer 2 mrk. 8 skl., der for er udlagt it gl. hiønde for 12 skl., en glas flaske paa en pot 8 
skl., af en sort fifskaftes kioel med Johan Fras 1 mrk. 4 skl., :/: 
Anders Jensen i Knudsker sogn fordred tienesteløn 6 mrk., og paa sin fader Jens Jacobs weigne for 3 
dagsmeening 1 mrk. 14 skl., er 7 mrk. 14 skl., kand Proqvota tilkommer 1 mrk. / Co/ udlagt it leer fad 
for 4 skl., en gl. kiste uden hengsler og laas 1 mrk., 4 bøtter for 6 skl., :/: 
Til denne S: Mands begrafvelse som nødvendig behøfvis hafver Johan Fras og Christen Pedersen 
godsagt at skal betalis 5 mrk., udlagt en laasfast fyre kiste for 6 mrk., til overs 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte 2 mrk., udlagt it groft blaargarns lagen 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med 2 mrk., Aparte fordring for skrifning af S: Peder Jens skifte, og slet 
papir i alt 2 Sld., udlagt 2 Thinfade begge 3 mrk. 8 skl., en tin skaal 1 mrk., it sær sirke 10 skl., 2 tin 
tallerken 1 mrk. 8 skl., it hand klæde med rammer 1 mrk. 4 skl., en liden flaske 2 skl.,  
Stempled papir til dette skiftebref for 4 mrk. 8 skl., udlagt en borddug wefved i kraager 4 mrk. 8 skl.,:/:  
Wurderings mændene for deris umage med dette skifte boed middel at sammen hent, og taxere hver 2 
mrk er 4 mrk., udlagt en borddug med stoer traaer for 3 mrk., it brue garns pude vor 1 mrk., :/:  
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 68 Sld. 9 skl.,  
Deraf er til fuld betaling udlagt for penge 6 Sld. 12 skl.,  
Resten er udlagt som forskrefved staar til hver Sld. Proqvota 13 24/62 skl., 
Christen Pedersen i Knudsker sogn angaf paa Barbra S: Jocum Sigwartsen i Rønne heindis weigne, at 
hun her fra Sterfboet haver til underpandt en Sølfkede med it forgylt kaars udi som i forige tider har 
væred brugeligt om halsen at bære, og der paa udlaant, og betroed til penge 6 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  og 
som ded i nogle aar saa haver henstanden beraabte Barbra S: Jovum Sigwarts sig paa at ded maatte 
løssis, inden maaneds dag, efter som de finder sig at være skadisløs der ved, saa som keden ej er saa 
meged værdt som der paa er betroed, hvor for vedkommende forelæggis sig her ved at forholde som 
low, og ret er gimæs, hvor vedstaadslse Skifte er slutted, hvilked at saa er tilganged, og Passeret. 
Testerer. H: Brugman.  Johan Adolph Fras.  
Christen C:P:S: Persen. Peder P:H:S: Hansen. 
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Anno 1703. Den 23 Januar. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation  efter  S: Hans Larsen Otte som var uden ækteskab og til hiem paa dend  48 Jord 
Eiendoms gaard, hvor Rasmus Madsen paa boer, hvor hand ved døden afgik udi Østerlaursker sogn. Og 
ded imellem denne Sal: Carls efterlefvende  fuld og halfsødskende, Nemlig  
 
En fuld broder ved navn Jep Larsen Otte boende i Aakier sogn, og er sin egen wærge. 
En fuld søster Karne Larsdaatter endnu uden Ekteskab for hende er forhen efter faderens til wærge 
anordned Arist Hansen boende i bemælte Østerlaursker sogn.som der ved fremdeelis forblifver. 
En half søster, og ved navn Karne Lars Ottesdaatter i Ekteskab med Esper Pedersen boende i 
Østerlaursker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds og egne weigne  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er 
til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Per Morttensen. Begge boende i bemælte Østerlaursker 
sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Øeg  
en blak brun snopped Mær 10 Sld., en røe skimled Mær 5 Sld., en røe hielmed Koe for 5 Sld., hos Peder 
Rasmusen Stange i Østerlaursker sogn er en røe herred Koe paa leje som denne Sal: Carl tilhørende, og 
er sat med lejen for 5 Sld., nok er en blak braaged ung Koe paa leje hos Hans Mikelsen i Østerlaursker 
sogn som er sat med lejen for penge 5 Sld.,  en stak haure som staar ude er sat paa 5 tønder á 2 mrk er 
2 Sld. 2 mrk., en gl. wogn med hammel tøm, og halseeler for 5 mrk., it ege wraaeskab med 2 laasse 
fore for 2 Sld., 10 nøgle med groft hvidtulled garn for 2 mrk., en nye fyre kiste foruden hengsler, og 
laas 8 mrk., en liden kaabber kedel paa en span stoer for 4 mrk., en liden mæssing kedel for 1 mrk. 8 
skl.,  
sengeklæder. 
En graae ranned ullen overdynne 1 mrk. 4 skl., en graae ullen underdynne 1 mrk., en graae ranned 
ullen hofdynne 6 skl., it blaargarns lagen for 2 mrk., it dito 2 mrk., 2 gl. seiser med bom og ringe 1 mrk. 
8 skl., it lided skrin med en hengelaas for 1 mrk. 4 skl., en smør bøtte paa it punds wegt 4 skl., 2 andre 
smør bøtter 4 skl., en half otting sild 1 mrk., en stand tønde for 12 skl., en straae bonds tønde 6 skl., en 
harre for 1 mrk., en flinte bøsse for 4 mrk., en kaarde med it mæssing fæste for 1 mrk., it gult læder 
grheng 10 skl., en graae wadmels kioel 2 mrk., en hvid wadmels kioel med røde opslag, og stoere 
kapper udi for 4 mrk., en gl. sort fifskaftes kioel for 2 mrk., it par gl. støfle for 3 mrk., en gl. sort hat 8 
skl., hvis videre Ifareklæder som denne S: Carl har haft beretted arfvingerne at være bort gifven til 
fattige folk til almisse 3 Faar, og it fior Lam hver sat for 3 mrk., er 2 Sld. 1 mrk., og it Lam sat for 2 mrk., 
it raat Faa skin for 6 skl., it raat Lam skin for 4 skl., it gl. bidzel med læder, og stenger for 1 mrk., en 
stang mille bidzel 4 skl., 3 Zander Nielsen paa leens gaards grund haver af denne S: Carl til forherdigelse 
til sig ammammed phiel til 4er juhl, item naur og eger, axel og klow, som er ansat efter dessen verdie 
for penge 2 Sld. 8 skl., der for uden er Zander Nielsen til denne S: Carl skyldig som ham arfvelig er 
tilfalden efter sin S: Fader paa skifted at restere som endnu til dato efter arfvingernis beretning ej er 
betalt penge 5 Sld.,  
Boel S Hans Thomasens i Østerlaursker sogn haver hos sig garn til 10 allen hvidt wadmel og naar hver 
allen wadmel sættis for 12 skl., der fra trækis spinde, og wefve løn for allen 6 skl., blifver igien 3 mrk. 
12 skl.,  
Lars Munk i Østerlaursker sogn er skyldig til denne S: Carl for Koe leje efter arfvingernis fore gifvende 
for 1702. 2 mrk.,  
Anders Pedersen i Østerlaursker sogn vedstod til denne S: Carl skyldig at være for en dags arbeid 8 skl.,  
Denne S: Carls broder Jep Larsen Otte vedstoed her til Sterfboet at være skyldig 5 mrk. 4 skl., efter en 
Samfrender forretning med forman Jep Hansen i Østerlaursker sogn foran datered den 23 may aar 
1701, op retted paa den 40 gaard i bemelte Østerlaursker sogn, befindes denne S: Carl at tilkomme for 
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Samfrendernis holdning som ham er tilkiendt udi for omrørte 40 gaard 6 Sld., nok arfved efter sin S: 
Fader udi forde 40 gaard penge 6 Sld. 3 mrk. 3 1/5 skl.,  
Nok arfved efter sin S: Fader udi forde 40 gaard 2 Sld. 3 mrk. 5 1/5 skl., er saa hvis denne S: Carl nu 
tilkommer udi forbed: 40 gaard. Naar hand hafde forud bekommed sin part efter forde sin S: Faders 
skiftebref udvisning penge 15 Sld. 2 mrk. 8 2/5 skl., hvis videre udreignede arfve parter som udi forde 
Samfrender forretning om mældis forblifver efter berørte Samfrenderdom Uforandred en hver som 
tilkommer der efter berettiged bestaaendis udi bemælte 40 gaard, og blef samme Samfrender dom nu 
læst, og paaskrefven, og en hver sin ret udi for berørte 40 gaard for beholdis at have indtil de 
bekommer sin anpart som den, tilkommer efter for berørte Samfrenders forretnings videre 
formælding. Saa blef samptlig arfvingerne tilspurdt af skifteforwalteren, om de hafde meere til denne 
S: Carls middel at angifve, hvor til de svarede at de ike viste meere at angifve, end angifved er, og 
forskrefved staar. Hvor ved saa dette Sterfboes registering er slutted. 
Summa andrager forskrefne denne S: Carls middeler til penge 76 Sld. 
Saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner. Nemlig. 
Sogne Præsten Hr: Jørgen Poulsen Ancher lod fordre efter foreening  for liig begiengelse penge 4 Sld., 
udlagt en røe hielmed Koe for 5 Sld. Til overs 4 mrk., :/: 
Sogne Deignen Olluf Andersen fordred efter foreening som vedgikis, og til ham blef samtyked penge 7 
mrk., udlagt hos Præstens udlæg af forde Koe at have 4 mrk., it Faar 3 mrk., :/: 
Boel Hansdaatter i Østerlaursker sogn fordred for adtskillige vare penge 1 mrk. 4 skl., udlagt hos Boel S: 
Hans Thomasens af forde wadmel 1 mrk. 14 skl., :/: 
Kirkewærgen Bendis Jacobsen fordred kirkepenge 8 skl., udlagt hos Anders Pedersen i Østerlaursker 
sogn som hand er skyldig at have disse 8 skl., :/: 
Herman Bos i Rønne fordred efter Jep Lars angifvende arbiedsløn 10 skl., udlagt it gult lædergeheng er 
sat for 10 skl., :/: 
Ellene Christens i Meelsted fordred for opbaarne vare penge 9 mrk., udlagt med Peder Jensen af en røe 
skimled Mæhr at have disse 9 mrk., :/: 
Hans Clemmedsen fordred arbiedsløn 10 skl., udlagt en stand tønde for 12 skl., til overs 2 skl., :/: 
Lars Hansen Ridder fordred som vedgikes penge 2 mrk., udlagt en mæssing kedel for 1 mrk. 8 skl., af en 
grøn wadmels kioel 8 skl., :/: 
Karne arsdaatter fordred for it lagen til denne S: Carls liig begiengelse 3 mrk., udlagt en nye fyre kiste 
uden laas og hengsler foer løn 1 mrk. 12 skl., udlagt hos Boel S: Hans Thomasen 1 mrk.12 skl., :/: 
Peder Jensen i Østerlaursker sogn fordred som vedgikes penge og vare i alt 2 Sld., udlagt en røe 
skimled Mæhr for 5 Sld., leger fra sig 3 Sld., :/: 
Rasmus Madsen fordred for husleje 5 mrk., nok for sin, og sin hustruis opvartning med denne S: Carl 
paa 3 aars tid, samtyked efter foreening 6 mrk., er 2 Sld. 3 mrk., udlagt en wogn med hammel tøm og 
halseeler for 5 mrk., it wraae skab med 2 laase for 2 Sld., til overs 2 mrk., :/: 
Haagen Hansen i Østerlaursker sogn fordred 1 mrk., udlagt en straae bonds tønde 6 skl., it raat Faar 
skin 6 skl., it raat Lam skin 4 skl., :/: 
Jep Larsen Otte i aakier sogn fordred paa sin S: Broders begrafvelse anvendt og bekaaste opdragende 
til penge 7 skl. 1 mrk. 14 skl., for sine reiser umage, og besvær imedens hans S: broder laa inde død, og 
blef begraven penge 5 Sld., for at affordre, og hente forde Samfrender dom 2 mrk., for en Cave med 
Hest og bekostning 2 mrk., nok en reise bekosted 2 mrk., for 6 uggers umage at tilsee, og opvart forde 
Qvæg og bæster her i boet saa og for forsømmelse imedens fra sin egen næring i alt 3 Sld., gifved sine 
videre til skrifverpenge saa og stempled papir til berørte Samfrenderdom foruden de 4 Sld., som og Jep 
Larsen self til dommens afløsning hafver betalt som er der for udi forde Samfrenderdom tilkiendt, og 
nu Jep Larsen efter som hans S: broder ej dommen hafver afløst maatte betale tilkommer der foruden 
betalt 8 mrk. 8 skl., er saa tilsammen som Jep Larsen tilkommer efter forskrefne fortegnelse i alt penge 
19 Sld. 6 skl., herfor er udlagt en blak brun snopped Meehr for 10 Sld., en røe herred Koe paa leje hos 
Peder Rasmusen Stange er sat for 5 Sld., hos Zander Nielsen paa Leensgaards grund at have phiel og 
eger til 4 juhl 2 axle en wogn klov, og 4 juhl naur tilsammen for 2 Sld. 8 skl., en graae ranned ullen 
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ofverdynne 1 mrk. 4 skl., en graae ullen underdynne 1 mrk., en graae ranned ullen hofdynne 6 skl., 2 
blaargarns lagen 4 mrk., af en liden kaabber kedel 1 mrk., hos Hans Clemmeds udlæg 2 skl., hos Boel 
Hans Skomager 2 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage og Salaria 6 mrk., udlagt af Hauren 6 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 4 Sld., udlagt 2 tønder Haure 4 mrk., it 
wraaskab 2 mrk., af en røe Meehr 3 mrk., 10 ulgarns nøgle 2 mrk., af en liden kaabber kedel 3 mrk.,  en 
sort fifskaftes kioel 2 mrk., en kaarde med mæssing fæste 1 mrk., her af til overs 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk., er 4 mrk., it par støfle for 3 mrk., it gl. bidzel 1 
mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af en graae wadmels kioel de 1 mrk. 8 skl., af en 
kaabber kedel 1 mrk., en sort hat 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 41 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deeling penge 34 Sld. 4 skl.,  
Som deelis imellem en fuld broder, og en fuld søster, og en half søster, er der af fuld broderens laad 19 
Sld. 1 mrk. 13 5/7 skl., og fuld søsterens laad er 9 Sld. 2 mrk. 14 6/7 skl., og half søsterens laad er 4 
Sld.3 mrk. 7 3/7 skl.,  
Fuld broderen Jep Larsen for sin anpart er udlagt følgende nemlig Huus som for ermælt at denne S: Carl 
tilkommer udi forde 40de gaard i Østerlaursker sogn efter berørte Samfrender forretning som 
tilsammen opdrager til penge 15 Sld. 2 mrk. 8 skl., en hvid wadmels kioel med røede opslag, og store 
knapper udi for 4 mrk., 2 seiser med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., it lided skrin med en hengelaas for 
1 mrk. 4 skl., forskrefne resterende 5 mrk. 4 skl., som denne berørte Jep Larsen er skyldig til forberørte 
sin broder, en smør punne bøtte 4 skl., 2 andre smør bøtter 4 skl., hos Lars Munk i Østerlaursker sogn 
som hander skyldig penge 2 mrk., en half otting Sild 1 mrk., til overs 3 skl., :/: 
Fuld søsteren Karne Larsdaatter som Arist Hansen i Østerlaursker sogn er wærge for tilkommer i arf 
efter bemælte sin broder 9 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt en blak braaged Koe paa leie hos Hans Mikelsen i 
Østerlaursker sogn er sat med leien for penge 5 Sld., hos Zander Nielsen af hvis hand er skyldig her til 
boet som før ermælt at have 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., ved mynlingens udlæg af en nye fyrre kiste uden laas 
og hengsler at hafve 5 mrk., :/: 
Half søsteren Karen Larsdaatter i ekteskab med Esper Pedersen i Østerlaursker sogn tilkommer i arf 
efter bemælte sin half broder penge 4 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., it Lam 2 mrk., 
en flintebøsse 4 mrk., hos Zander Nielsen paa Leensgaards grund af hvis hand som før er mælt er 
skyldig 6 mrk. 2 skl., en harrer 1 mrk., it stang mille bidzel for 4 skl., hos Jep Lars arfvis udlæg 1 skl.,  
Efter anfordring af skifteforwalteren var ej videre Gield, eller Prætensioner dette Sterfboe at kunde 
vedkomme at angive end foran findis indført, hvor saa dette skifte der ved er slutted. Hvilked at saa er 
tilganged og Passeret Testerer. H: Brugman.  Jep Hansen.  Peder P:M: Mortensen. 
Jep Larsen. Arist A;H:S: Hansen.   Esper Persen. 
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Anno 1703. Den 31 januar. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation  efter  Salig  Knud Jensen som boede og døde paa den 34te. Jord Eiendoms gaard 
beliggende ved Dyngerne udi Poulsker sogn. Og ded imellem denne Sal: Mands efter lefvende hustru 
Karne Pedersdaatter, for hende er efter hindis begiæring  til laugwærge anordned Anders Ude boende i 
Aakier sogn. Paa eene side, og paa anden side, denne Sal: Mands med bemælte sin hustru auflede 
børn som er 4 sønner og en daatter, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Peder Knudsen her i boet værende hos sin Moder, og sin egen wærge. 
Dend anden søn er Jens Knudsen tiennende hos Ritmesteren Rasmus Nielsen, og er sin egen wærge  
Dend 3 søn er Mortten Knudsen paa 19tende aar gl. for hammen er hans broder Jens Knudsen tilordnet 
at wærge som tilsiuns wærge 
Dend 4de og yngste søn er Anders Knudsen paa 17 aar gl. for hammen er til wærge anordnet hans 
broder bemælte Peder Knudsen. 
Daatteren Giertrud Knudsdaatter paa 15 aar gl. for hende er til wærge anordnet Hans Ibsen boende i 
Poulsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved fuldmægtig efter ordre  skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Olsen og Jens Madsen. Begge boende udi bemælte 
Poulsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En sort Koe for 5 Sld., en sort røgged Qvige for 3 Sld. 2 mrk., en sort Qvige 2 Sld., it bleg gul Qvigenød 
for 6 mrk., en brun grimmed Qvige 6 mrk., it sort studnød 2 Sld., 
Heste og Hopper. 
En gl. maaged Hest gilling for 4 Sld., en brun Hoppe som er blised er sat for 5 Sld., en anden brun 
Hoppe for 5 Sld., endnu en sort brun Hoppe for 5 Sld.,  
Svin. Et sort belted galt Svin for 1 mrk., it dito 1 mrk., it graae belted galt Svin for 2 mrk., en sort belted 
Soe for 2 mrk.,  
Faar. 3 gl. Faar á 3 mrk er 9 mrk., it 4 aar Lam 2 mrk. 8 skl.,  
Gies. 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Boehave, 
En arbieds wogn med stier hammel tøm og halseeler for 2 Sld., en gl. arbieds wogn uden stier for 3 
mrk., 2 harrer á 1 mrk er 2 mrk., it aar med bil paa 1 mrk., en ploug  med behørig jern og juhl for 6 
mrk.,  
I Steerhuuset. 
It ølkar paa en tønde stort 4 mrk., en haand qvern med it gl. hus, og jern seil 4 mrk., en hakelse kiste 
med staal 1 mrk., en liden stokøpse for 1 mrk., en seis med bom og ringe 4 mrk., en skiærebenk for 8 
skl., it deigne trug 2 mrk., en ølhalf tønde 12 skl., en ølfiering 8 skl.,  
Hvis  korn som nu findes her i laderne, er af wurderings mændene anseeit, og befindes Biuget at være 
10 tønder, der af fradragis til præste tiende 1 1/5 tønde Biug. Item til kirketiende 4/5 tønde, og en 
skeppe Biug til Herreds fougden, og deignen en skeppe Biug, blifver igien 7 tønder 3 skepper der af 
tilkommer Jens Knudsen en tredje part, bliver saa igien som dette Sterfboe til nytte anføris 5 tønder 
Biug, hver tønde Biug er sat for 4 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Er saaed ved gaarden 1 2/5 tønde Rug er sat tilsammen for 9 mrk.,  
I Stuen. 
It gl. fyre bord med foed for 3 mrk., en spoelskaded gl. benkedynne 4 mands sæde 2 mrk., en liden gl. 
agedynne 8 skl., it gl. egeskrin med en haspe fore for 1 mrk. 8 skl., it par gl. sleede stier 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne angifvende løsøre til penge 59 Sld. 8 skl.,  
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Skifteforwalteren tilspurdte Enken, og de vedkommende om de hafde meere til dette boes middel at 
angifve, hvor til de svarede, at dem ej meere var witterligt dette boe at tilhøre end angifved er, og 
forskrefved staar, hvor ved saa dette skiftes registering er sluttet. 
Hvis Ifare klæder som denne Sal: Mand kand have ejet at i klæde sig, var af ringe værdt, som 
arfvingerne foregaf at børnen hafver bekommed at paaklæde sig, saa der af ej er noged demmen 
videre at imellem deele. 
Dernest  blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort udlæd, som 
herefter følger, nemlig. 
Kongl: May: Ambt skrifver, og Ridefouged Seig Hans Henrik Skor lod fordre efter sin fuldmægtiges Hans 
Hiort forteignelse som mælder saaleedis dend 34 Knud Jensen i Poulsker sogn er skyldig til hans Kongl: 
May for aar 1701 Jordebogs restands 4 Rd. 11 skl., for aar 1702, smør 3 lispund 3 ½ fiering er 3 Rd. 1 
mrk. 11 skl., en Koe fiering, en svine fiering er 2 Rd., en gaas 12 høns 2 Lam 2 Rd. 8 skl., 7 les veed 1 Rd. 
1 mrk. 14 skl., jordebogs penge 5 mrk. 7 skl., ekte og knekte penge 2 Rd. 1 mrk. 15 skl., smørtræ penge 
10 skl., er 12 Rd. 1 skl.,  
Rønne den 30 January 1703 i Hr: Ambtskrifvere Assens Hans Hiort af denne restands for 1702 betaler 
Jens Knudsen saa som hand en tredje deel af auflingen har haft under sin brug af gaarden i samme aar 
en trediepart, hvor i korttis for 2 skaalpund smør, meere end Enken af ham ydt, som anreignis paa hver 
part 4 skl., og paa Enkens part 8 skl., blifver som Sterfboet svare for A: 1702. 12 Sld. 9 skl., og for A: 
1701. 7 Sld. 1 mrk. 11 skl., er til sammen 19 Sld. 2 mrk. 4 skl., og Jens Knudsen betaler 5 Sld. 3 mrk. 8 
skl., er 25 Sld. 2 mrk. 12 skl., for de 19 Sld. 2 mrk. 4 skl., er her af boet udlagt saa som løsøre goedsed ej 
er beqvem her til at udlæge hvor for er for Summen giort indførsel udi for berørte 34 gaard i Poulsker 
sogn for 19 Sld. 2 mrk. 4 skl., :/: 
Paa skifted efter Sal: Peder Simonsen i Poulsker sogn dend 10 Juny 1701. er hans søster Birgite 
Simonsdaatter tillagt, som denne S: Mand til ham skyldig var som hendis nu havende Mand Knud Olsen 
i Aaker sogn fordrede, og endnu resterer penge 3 Sld. 2 mrk., udlagt it Ølkar paa en tønde stoer for 1 
Sld., en haand qvern med hus og seiel 4 mrk., it brun med Qvigenød for 6 mrk., :/: 
Efter it pandtebref af denne Sal: Mand Knud Jensen udgifved til Niels Hansen boende paa den 33 gaard 
i Poulsker sogn, datered dend 21 february 1702, og inden sønder Herreds ting bekræfted samme aar 
og dag, med des videre indhold og for mælding befindes forde Niels Hansen at være forsikred for sine 
udlaante penge udi omrørte 34 gaard i Poulsker sogn med sin berettiged eiendom for Capital penge 
131 Sld. 1 mrk. 14 skl., der af angaaende renten fra nytaar 1702 er til nyt aar 1703, 6 Sld. 2 mrk. 5 skl., 
der paa er betalt 9 mrk., rester 4 Sld. 1 mrk. 5 skl., nok fordrer Niels Hansen for en tønde Biug aar 1702 
bekommed 6 mrk., er saa hvis ham her af boet skeer udlæg for, med renten, og den tønde Biug 5 Sld. 3 
mrk. 5 skl., og blef samme pandtebref nu læst og paaskrefven  for capital de 131 Sld. 1 mrk. 14 skl., 
forblifver Niels Hansen ved it pandt forde 34 gaard i Poulsker sogn, efter der om berørte pantebrefvis 
indhold, og for renten de 5 Sld. 3 mrk. 5 skl., er udlagt 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 
skl., til overs 7 skl., :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred efter sin sedel som rester og vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk. 4 
skl., udlagt en sort røgged Qvige 14 mrk., hos Niels Hansen i Poulsker sogn udlæg 4 skl., :/: 
Peder Koefoed i Nexøe fordred efter sin sedel som rester, og vedgikes penge 2 Sld., udlagt it sort 
Qvigenød er taxered for 2 Sld., :/: 
Jep Jørgensen i Nexøe fordred efter sin sedel som rester, og vedgikes penge 3 mrk. 10 skl., udlagt it fior 
gl. Lam 2 mrk. 8 skl., en liden stokøpse for 1 mrk., hos Niels Hans i Poulsker sogns udlæg 2 skl., :/: 
Rasmus Hansen Smed boende i Nexøe fordred arbiedsløn penge 6 mrk., udlagt it bleg gult Qvigenød 
for 6 mrk., :/: 
Christopher Zeidersen i Nexøe fordred som vedgikes penge 7 mrk. 8 skl., en seis med bom og ringe for 
4 mrk., en arbeids wogn uden stier for 3 mrk. ved udfarten 8 skl., :/: 
Anders Jacobsen i Rønne lod anmælde at hafve her i boet at fordre for en seis penge 4 mrk., udlagt it 
bord i stuen for 3 mrk., it par slee stier 1 mrk., :/: 
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Sogne deignen Mons Madsen fordred som vedgikes penge 4 mrk., udlagt en tønde Biug for 4 mrk. 8 
skl., til overs 8 skl., :/: 
Peder Andersen i Poulsker sogn fordred for denne S: Mands liig kiste arbeidsløn penge 3 mrk., udlagt it 
Faar for 3 mrk., :/: 
Jens Knudsen fordred for forstrækning som vedgikes penge 3 Sld., udlagt 2 tønder Biug for 9 mrk., en 
benkedynne under winduen 4 mands sæde for 2 mrk., it aar med bihl 1 mrk., :/: 
Hans Seiersen i Poulsker sogn fordred it halft aars resterende rente af 56 Sld., capital som ham blef 
betalt, og rente rester som nu vedgikes penge 5 mrk., udlagt en tønde Biug for 4 mrk. 8 skl., ved 
deignens udlæg 8 skl., :/: 
Sørren Hansen i Poulsker sogn fordred Koe leje 2 mrk., Enken og arfvingerne vil dette ej vedgaae, og 
der for henvist til low og ret.,  
Lars Nielsen i Poulsker sogn fordred Koe leje som vedgikes penge 2 mrk., udlagt 2 harrer á 1 mrk er 2 
mrk., :/: 
Peder Larsen i Poulsker sogn fordred for 2 tønder Biug á 4 mrk. 8 skl er 9 mrk., udlagt en tønde Biug for 
4 mrk. 8 skl., it ege skrin med en haspe for 1 mrk. 8 skl., it Faar for 3 mrk., :/: 
Hans Poulsen i Persker sogn paa sin daatter Boel Hansdaatters weigne fordred som hende arfvelig er 
tilfalden efter sin Salig Moder Karen Jensdaatter som var denne Salig Mand søster, og S: Knud Jensen 
var værge for bestaaende af dend anpart Karne Jensdaatter tilkom udi denne 34 gaard, Jordepenge 
efter sine Sal: forældre som hendis benefnte daatter Boel Hansdaatter igien arfvede efter sin Sal: 
Moder, efter der om oprettede Samfrenderdom penge 25 Sld., Saa som disse 25 Sld., forhen skal være 
udi omrørte 34 gaard som en arfvepart bestaaende som nu af denne Sal: Mands arfvinger er vedgaaed, 
saa forblifvende der udi bestaaende indtil de der af betalt vorder Jens Larsen i Poulsker sogn fordred 
Koe leje 4 mrk., udlagt, en skærbenk for 8 skl., it deigne trug 2 mrk., en øllhalf tønde for 12 skl., en øll 
fiering for 8 skl., hos udfartens udlæg 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium 6 mrk., udlagt af en sort brun Meer at havis disse 6 mrk., 
:/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 Sld. 2 mrk., udlagt af en sort brun Meehr 14 mrk., it sort studnød 
for 2 Sld., til overs 4 mrk., :/: 
Stemplet papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt for 4 mrk., en liden agedynne 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt 2 galt svin á 1 mrk er 2 mrk., it 
graae belted galt svin for 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekostning  blef Enken samtøked, og bevilged wederlag 
penge 21 Sld. 4 skl., udlagt der for, en gl. maaged Hest gilling for 4 Sld., en brun blised Hoppe for 5 Sld., 
en anden brun Hoppe 5 Sld., en wogn med stier med hammel tøm, og halseeler 2 Sld., 1 2/5 tønde Rug 
som er saaed sat for 9 mrk., en ploug med behør 6 mrk., en sort belted Soe 2 mrk., it Faar 3 mrk., en 
hakelse kiste 1 mrk., til overs 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 68 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Der foruden er bestaaende udi denne 34 gaard efter forde pandtebref, og de bemelte 25 Sld., som er 
Capitaler 156 Sld. 1 mrk. 14 skl., og for Ambtskrifverens restands giort indførsel for penge 19 Sld. 2 
mrk. 4 skl., som er bereigned iblandt de 68 Sld. 3 mrk. 11 skl., er saa det som i gaarden den 34 i 
Poulsker sogn, efterskrefne maade tilsammen bestaar penge 176 Sld. 2 skl., Og som efter 
skifteforwalterens anfordring ej videre haver sig angifved med Prætensioner med foran findes indført, 
som dette Sterfboe kunde vedkomme, saa sluttis dette skifte derved hvilked at saa er tilganged, og 
Passeret des til vidnisbiurd under vore hender og signeter skiftesteden Ut Supra 
H: Brugman  Jep Olsen   Jens J:M: Madsen 
Anders A:P:S: Pedersen. Peder P:K: Knudsen. Jens J:K: Knudsen. 
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Anno 1703. Den 3 February. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation  efter  Salig  Jep Ibsen som boede og døde paa det 12. Wornede beliggende udi 
Ibsker sogn. Som hans Kongl: May: er berettiged, og ded imellem denne S: Mands  efter lefvende 
hustru Seigne Jacobsdaatter, for hende blef  efter hindis begiæring  til laugwærge anordned Anders 
Hansen  boende i bemelte Ibsker sogn. Paa eene side, og paa anden side, denne Sal: Mands med 
bemælte sin hustru auflede børn som er 3 sønner og 2 døtter, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Jacob Ibsen 15 aar gl. for hammen er til wærge anordned Niels Ibsen hans farbroder 
boende i Poulsker sogn. 
Dend anden søn er Peder Ibsen 12 aar gl. for ham er til wærge anordned Peder Ibsen hans farbroder 
boende i Snogebæk. 
Dend yngste  søn er Jens Ibsen paa 6 aar gl. for ham er til wærge anordned hans farbroder Hans Ibsen 
boende i Poulsker sogn. 
Dend eldster daatter Margreta Ibsdaatter er 21 aar gl. for hende er tilordned Søfren Hansen boende i 
Poulsker sogn at wærge. 
Dend yngste daatter er Borl Ibsdaatter 9 aar gl. for hende er til wærge anordned hendis nær slægt Poul 
Kruse boende i Poulsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds paa hans Welb: og egne wegne skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel Hop og Jens Hansen. Begge boende i bemælte 
Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En lysbrun Hest gilling 7 Sld., en blak brun snopped Hoppe for 8 Sld., en gl. sort brun liden Hoppe for 2 
Sld., en hvid Meer 4 Sld., it sort brun Horsføl 6 mrk., it blak brunt blised Horsføll for 1 Sld.,  
Qvæg. 
En røe Koe 5 Sld., en røe braaged Koe for 5 Sld., en røe hielmed og skiolded Koe for 5 Sld., en blak 
hielmed og skiolded Koe 5 Sld., en sort braaged Koe 4 Sld., it røe bleged Qvigenød 10 mrk., it sort 
blaked Qvigenød 10 mrk.,  
Svin. en hvid Soe for 3 mrk. 8 skl., en graae belted Soe 3 mrk. 8 skl., 2 unge galt svin á 2 mrk er 4 mrk.,  
Boehave. 
En gl. forslit ploug med behørige jern for 3 mrk., en gl. træ tinned harrer for 6 skl., en gl. arbieds wogn 
med 2 smaa stier hammel tøm og halseeler 6 mrk., en gl. sleede med træ videre for 6 skl., en stand 
tønde i Steerhuused for 1 mrk., paa stue tilled it brøger car paa 1 ½ tønde for 3 mrk., it gl. øllkar paa en 
tønde 8 skl.,  
I Krobhused. 
It gl. ølkar paa en tønde stoert for 8 skl., 2 gl. straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk., en seis med bom og 
ringe 3 mrk. 8 skl., en jern Høe tyfve 12 skl., en liden gl. øpse 8 skl., en segt for 1 mrk. 8 skl., en finne sy 
bøtte for 3 skl., 2 andre smaa sybøtter á 2 skl er 4 skl., en syed benkedynne med sort ranned under 
foer 6 allen lang for 4 mrk.,  
I Stuen. 
En gl. wefved benkedynne 3 alen lang 1 mrk. 8 skl., en tryge skefteds benkedynne under winduen med 
skin under fored 5 allen lang for 3 mrk., it gl. fyre bord 3 mrk.,  
Kaabber ware. 
En gl. span stoer kaabber kedel er vigtig til 5 mrk., en liden gl. lapped metal gryde 1 mrk. 8 skl., it pande 
jern 3 mrk.,  
I Krobhuused. 
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En graae ranned wadmels overdynne 5 mrk., en ullen under dynne 4 mrk., en sort ranned gl. ullen 
hofdynne 1 mrk., en graae ranned dito 1 mrk., en graae ranned ullen pude 1 mrk. 8 skl., 2 blaargarns 
lagen 3 mrk.,  
Kornet i laden er anseeit af berørte wurderings mænd og befindis Biuged efter som ded er ringe af vegt 
at nu være sat for 5 tønder á 4 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., Item 2 tønder Haure á 2 mrk er 4 mrk., 
foered forblifver til vor foeder. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 76 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
her for uden fanttis nogle gl. wadmels, og skin klæder som denne S: Mand hafde at paaklæde sig, som 
nu børnen hafde at paaklæde sig, og der for ej nu kunde taxeris dette Sterfboe at anføris noged til 
beste. Skifteforwalteren tilspurdte Enken, og de vedkommende om de hafde meere at angifve som 
dette Sterfboe kunde være til bæste, hvor til de svarede at dem ej meere var witterligt, end angifved er 
og forskrefved staar,  
Hvor nest blef angifven efter skrefved dette Sterfboes witterlige og bort skyldige Gield, hvor til er giort 
udlæg udi en deel som her efter følger nemlig, 
Til Ambtstuen rester for berørte 12 wornede at skal betalis alene for aar 1702. saa som qviteringen af 
27 February 1702, udviser, at være afclared for 1702. under Hr: Ambtskrefverens haand, som af Welb: 
Ambtmanden Waldemar Reeds er Ratificeret, bog clarings penge som opdrager med egte, og knekte 
penge 4 Sld. 3 mrk. 11 skl., her for udlagt 5 tønder Biug á 4 ½ mrk er penge 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., til ofvers 
2 mrk. 13 skl., :/: 
Hans Kofod Povelsen i Svaniche, fordrer efter sin seddel, som rester og vedgikes penge 4 Sld. 6 skl., 
Udlagt en røe hielmet og skioldet Koe, er sat for 5 Sld., till ofvers penge 3 mrk. 10 skl., :/: 
Ritmesteren Rasmus Nielsen lod fordre som rester efter Enkens angifvelse for stedsmaals betalning paa 
dette 12 wornede fæstepenge 1 Sld. 2 mrk., udlagt her for hos Hans Kofod Pouls udlæg at hafve 3 mrk. 
10 skl., it ungt galt svin 2 mrk., ved ambtskrifverens udlæg 6 skl., :/: 
Johan Dik i Svaniche foedre for deeler, till denne Salig Mands liigkiste penge 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt 
en graae rannet wadmels ofverdynne i Krubhuuset for 5 mrk., ved ambtskrifverens udlæg 4 skl., :/: 
Paa skiftet efter Salig Tommes Foldmand i Povelsker sogn dend 21 January Anno 1702. er Salig Jep 
Ibsen tilordnet at værge for Salig Jørgen Foldmand søn Jacob Jørgensen, som nu er 18 aar gl., og tien 
hos Steffen Nielsen i Ibsker sogn, som er tilordnet der for at verre hans tilsiuns wærge, og tilkommer 
Jacob Jørgensen nu her af boet i alt penge 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., her for er udlagt, en hvid Mæhr er 
taxeret for 4 Sld., till ofvers 2 mrk. 14 skl., Widere befindis paa skiftet, efter Salig Jørgen Foldmand i 
Ibsker sogn dend 6 September 1699 at denne Salige Mand Jep Ibsen er tilordnet, at wærge for berørte 
Salige Mands søn Hans Jørgensen, og er nr. 9 dette skifte i denne Salige mands dødelige afgang, nu till 
wærge anordnet, for bemelte Hans Jørgensen, hans husbond Olle Andersen i Paradis, og tilkommer 
Hans Jørgensen først af sin Sal: Faders ifareklæder penge 4 mrk. 8 skl., og af løsøre arf penge 14 mrk. 
12 skl., er tilsammen penge 4 Sld. 3 mrk. 4 skl., Nog som var til ofvers, og denne Salige Mand har 
bekommet at svare till penge 4 skl., efter derom skiftebrefves udviisning er saa tilsammen 4 Sld. 3 mrk. 
8 skl., her for er udlagt, it røe bleget Qvigenød, er satt for 2 Sld. 2 mrk., hos sin broder Jacob 
Jørgensens udleg at hafve 2 mrk. 14 skl., en syed benkedynne 4 mrk., en seys med bom og ringe er satt 
for 3 mrk. 8 skl., til ofvers 14 skl., :/: 
Johan Pedersen i Nexøe fordred arbiedsløn for denne Salige Mands Liigkiste penge 4 mrk., udlagt en 
ullen underdynne i Krubhuuset, er sat for 4 mrk., :/: 
Erik Laursen i Ibsker sogn fordred for at grafve, till denne Salige Mands lig Penge 1 mrk., udlagt en sort 
rannet gl. ullen hofdynne for 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin salarium 1 Sld. 1 mrk., udlagt af en lysbrun Hest gilling 5 mrk., bekom 5 mrk., 
Skifteskrifveren for denne forretning, her paa Sterfboet at forfatte, detteskiftebref at skrifve, og til 
bogs føre, med widere efter retning som til  vedkommende her af, skifteforretning behøfves, at 
meddeelis paa slett papir der forer i alt 4 Sld. 2 mrk., udlagt af en lysbrun Hest gilling 4 Sld. 2 mrk., 
bekom 17 mrk., Stemplet papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt af en lysbrun Hest gilling 4 
mrk., ved ambtskrifverens udleg 8 skl., :/: 
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Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt i Steerhuuset it øllkar for 3 mrk., 2 
straabonds tønder 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 29 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Lignet blifver till ofvers af dette Sterfboes middel penge 47 Sld. 2 mrk.,  
Som eragtes nødvendig her ved dette hans Kongl: May: wornede at udleggis till gaardens udreedelse, 
som Enken imodtager, som derom ved slutningen af udlegget widere formeldis. Saa som dette 12 
wornede ikun er it ringe bolig, og ey behøfver meere end fire bæster, ploug, wogn og harer med 
fornødene sædekorn som efter hans Kongl: May: allernaadigste vogangne forordning, under dato dend 
15 January 1701. her paa skiftet allerunderdanigste er Mentionerit, og der for Enken med de 
vedkommende tilspurd af Rettens betiende som skifted forwaltet. Hvor her ved forberørte 12 wornede 
kand aarlig saaes, hvor till svaredis, at ikun aarlig kand saais ½ tønde Rug som nu i forleeden efter høst 
er saaed og der till nemlig gaardens udreedelse forblifver, item kand aarligen saais 2 tønder Biug, Saa 
og 2 tønder Haver og der for de 47 Sld. 2 mrk., till Gaardens udreedelse efter formælte allernaadigste 
forordning tilhold, nu udleggis, som bestaar udi efterskrefne nemlig en blak brun snoppet Hoppe for 8 
Sld., en sort liden Hoppe for 2 Sld., it sort brun Horsføll 1 Sld. 2 mrk., it blak brun bliset Horsføll for 1 
Sld., en røe Koe for 5 Sld., en røe braaget Koe for 5 Sld., en blak hielmet Koe for 5 Sld., en sort braaget 
Koe for 4 Sld., it sort blaket Qvienød for 2 Sld. 2 mrk., en graae belted Soe for 3 mrk. 8 skl., it ungt galt 
svin for 2 mrk., en ploug med behørige forslit jern for 3 mrk., en træ tinnet harer for 6 skl., en gl. 
arbeids wogn med stier hammel tøm og halseeler er satt for 6 mrk., en sleede med træ widier for 6 
skl., it gl. ølkar paa en tønde for 8 skl., Endnu it gl. ølkar paa en tønde 8 skl., en jern Høetyfve for 12 
skl., en liden gl. øpse for 8 skl., en seigt for 1 mrk. 8 skl., en finne sibøtte for 3 skl., 2 andre smaae 
sybøtter for 4 skl., en hvid Soe for 3 mrk. 8 skl., :/: 
I stuen, en benkedynne wefvet 3 allen lang for 1 mrk. 8 skl., én trygge skeffets benkedynne under 
winduen i stuen, med skind under 5 allen lang for 3 mrk., it fyrer bord i stuen med oben fod for 4 mrk., 
2 tønder Haure for 4 mrk., ved amptskrifverens udleeg at have af Biuget penge 1 mrk. 11 skl., en stand 
tønde i Steerhuset for 1 mrk., en span stoer kaabber kedel er vegtig for 5 mrk., en liden gl. lappet 
metal gryde sat for 1 mrk. 8 skl., it pande jern er sat for 3 mrk., en graae ranned ullen hofvet dynne for 
1 mrk., en graae ranned ullen pude for 1 mrk. 8 skl., 2 blaargarns lagner for 3 mrk., hos Hans Jørgens 
wærge Olle Anders udleeg at hafve 14 skl., :/: 
Summa 47 Sld. 2 mrk.,  
Og saa som ey nogen videre sig med prætension her ved Sterfboet nu hafver angifvet end foran findes 
indført, saa sluttes denne forretning der ved, at Enken med sin laug wærge besvarer denne forskrefne 
udreedelse till berørte hans Kongl: May: Waarnede, hvor for de forskaffer fornødene ploug bæster og 
hvis videre hans Kongl: May: allernaad: forordning indeholder ved auflingen med  sædekorn, og andet 
som fornøden er, paa det hans Kongl: May: Waarnede ej forsvakis og dend aarlige skat, landgilde, og 
anden rettighed deraf i rette tide vorder lefverett. 
Hvilket at saa er tilganget og passeret, som foran findes indført testerer. 
Henrik Brugman. Mikel Hop.  Jens J:H:S: Hansen. 
Anders A:H: Hansen. Eget skrefne navn,  Anders A:O: Olsen.     
 Per P:I:S: Ibsen. Søfren S:H:S: Hansen.  Niels N:I:S: Ibsen. 
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Anno 1703. Den 13 February. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, Sampt 
Schifte og Deeling  efter  Salig Laurs Hansen som boede og døde paa det 37 Jord eiendoms Gaard kallis 
Møllegaarden  beliggende udi Østerlaursker sogn. Og ded imellem denne Salig Mamds efterlefvende 
Børn og Børnebørn som er nemlig først at reigne 2 sønner og 4 døttre hvor af. 
 
Dend eldste søn var Salig Hans Larsen som boede og ved døden afgik i Ibsker sogn. og hefver hand igen 
lifsarfving sig efterladt, men denne Salig Mand hans fader ofver lefvede. 
Dend anden søn er Jacob Laursen nu boende paa for berørte denne 37 gaard, som er sin egen wærge. 
Dend eldster daatter var Salig Anne  Larsdaatter som var i ekteskab med Laurs Andersen og med 
hammen boed og hun døde udi Skinedenye gaarden i Clemmedsker sogn, og hafver hun efterlat sig en 
søn og en daatter, hvor af. 
 Sønnen er Hans Laursen og daatteren er Sidzele Laursdaatter, som endnu erre umyndige 
og deris fader Laurids Andersen, endnu boende i bemelte Skinnedbyegaarden, som nu her paa 
Sterfboet mødte, er wærge for. 
Dend anden daatter er Boel Lauridsdaatter som før var i ekteskan med afgangne Niels Andersen, som 
boede og døde i Ibsker sogn og nu er i ekteskab med Mortten Ollufsen, som boer i Østermarie sogn.  
som nu mødte her paa Sterfboet. 
Dend yngste daatter er Doretea Lauridsdaatter  som er ved døden afgangen og først vat i ekteskab 
med Thommis Mounsen Munk som er ved døden afgangen og hafver dend salige Qvinde auflet med 
Thommis Munk som endnu lefver en søn ved navn  

Thommis Tomasen Munk, som endnu er umyndig, og hans faderbroder Olle Munk 
boende i Østerlaursker sogn er wærge for, som nu mødte, og var dend salig Qvinde Dorethea 
Laursdaatter sidst i egteskab med Jep Andersen, som og for hende ved døden er afgangen, og hafver 
hun med berørte sin sidste mand Jep Andersen aufled, som nu efter hende er lefvende en søn ved  

Navn Anders Ibsen som endnu er umyndig, og hans faderbroder Peder Andersen boende i 
Aaker sogn er wærge fore, som og nu mødte her paa Sterfboet,  

Foruden disse forskrefne denne Salige Manss arfvinger, er og en daatter ved nafn   
Gunnild Laursdaatter, som er ved døden afgangen, og denne Salige Mand hafver  auflet med sin første 
salig hustru Dorethea Laursdaatter, og hafver berørte Gunnild Laursdaatter, efterladt sig 2 sønner, 
hvor af  
 Dend eldste Hans Andersen, sin egen wærge, og nu var her tilstede, som dend salig 
qvinde auflede med Anders Pedersen, som ved døden afgik paa tingsta i Westermarie sogn, 
 Dend anden søn er Laurs Pedersen som endnu er umyndig, for ham mødte nu her paa 
Sterfboet hans fader Peder Laursen i Povelsker sogn, som er hans wærte efter Lowen. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved flufmegtig efter ordre, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og Peder Morttensen. Begge boende i 
bemælte Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Efter ded skiftebref ganget efter denne Sahl: Mands Laurids Hansens for ham afdøde hustrue, som 
hand sidst var i ekteskab med navnlig Kirstine Hansdaatter Datterit den 20 Oktober aar 1690. Befindis 
denne Salige Mand Laurids Hansen for sin egen anpart at er tilfalden, først som ham er bevilget 
foruden skifte nemlig. It bord i stuen af fyrretræ, er nu sat for 1 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe er nu 
sat for 4 Sld., en gl. fierings kabber kedel for 2 Sld.,:/: 
Item sin sengsklæder, som ham foruden skifte da er blefven bevilged, deraf er ey noget nu at anføre, 
saa som dend Sahlige Mand i mange aar har verred svag og sengeliggende, for de sengeklæder opslidt 
og till indtet blefven, saa at dend post der ved saaleedis ophører en arbieds wogn nu anført for 3 Sld., 
item en brun stiernet Hoppe for 10 Sld., nog er denne Salige mand da blefven bevilget en graae Foele 
for 7 Sld., Imod sin Sahl: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekostning blef denne Salige Mand da 
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bevilged, som berørte skiftebref omformelder 40 Sld., 1 mrk. 6 skl., hvor forre da er udlagt, en brun 
halt Hest for 10 Sld., en bleged Koe for 5 Sld., en røe herrit Koe for 5 Sld., en blakett Tyrkalf for 2 Sld., 
en røe stud er sat for 7 Sld., af en brøgerkedel att hafve 2 Sld., af en brendevins pande med hat og 
piber at hafve 3 Sld., en brun Hoppe for 3 Sld., nog 3 Sld., er samme Hoppe wurderet for 6 Sld., en 
graae galt gris hofvet for 1 mrk., af en meel tønde at hafvis 6 skl., nog arfvet for sin egen hofvet lod af 
løsøre 5 Sld. 3 mrk. 9 skl., hvor for da er udlagt 6 støkker Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en gl. brun 
ugillet Hest for 3 mrk., af en blak hielmet studkalf 2 mrk. 9 skl., :/: 
Saa tilspurdte skifteforvalteren samptlig forskrefne vedkommende, om de hafde meere at angifve, som 
denne salige Mand kunde tilhøre, endten løsøre, tilstaaende Gield med Obligationer eller andet, ved 
hvad navn det kunde hafve, hvor paa wærgerne og paastod og ligesaa sønnen Jacob Laursen tilspurde 
derom. Der til Jacob Laursen saavel som alle de vedkommende svarede ney, aldelis ike viste meere, 
som denne Sahlige Mand tilhørde, hvor fore saa dette før anførte denne Salige Mand tilhørende 
løsøre, blef sammen reignet som opdrager till penge 73 Sld. 2 mrk. 15 skl.,  
Efter en Samfrender forretning, paa denne forskrefne 37 gaard med Formand Søfren Mounsen i 
Østermarie sogn. foran Datterit dend 6 Sugusty Aar 1694 med videre det indhold befindis att denne 
Salige Mand Laurids Hansen tilkommer først paa sin egen hofvetlaad, saa og paa sin afdøde søn Hans 
Larsens veigne hans anpart arfve, naar de otte mænds holdning og videre dommens beskrifvelse med 
stemplet papir, som der till blef bekaasted og betalis, er fra reignet, blifver saa denne Salige Mands 
egen hofvetlaad, saa og dend afdøde søns anpart med fornefnte bekostning, som tilsammen opdrager 
i alt penge 137 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes fulde midler som denne Salig Mand tilhører i alt penge 211 
Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Her imod Prætenderet Sønnen Jacob Laursen, Saa som hans fader Sahlig Lauris Hansen udi 7½ aar, 
hafver verret svag og sengeliggende, og Contract i dend høyere side hans lemmer, saa at hand ike self 
kunde hielpe sig, men maatte holdis én tienestepige till hans fader Lars Hansen, som ham med 
fornødenhed opvartet, hvilken pige Jacob Laursen maatte kaaste og lønne, Saa og sin Salig Fader 
imedens med kaast og nødtørstighed forsørge, item at lade sin Sahl: Fader yderligen begrafve som 
skeed er, hvilket at reigne langt høyere opdrager, end denne forom rørtte Summa er i sig self. Alt saa 
fordi, at ingen skulle meere at Jacob Laursen wilde være sine medarfvinger for nar. Saa tilbø Jacob 
Laursen sine medarfvinger ofver alt at gifve tilsammen at arfve 40 Sld., Hvilket saa som det i sig self af 
skifteforwalteren eragtis billigt og ret samptlig arfvingerne og deris wærger med nøyedis og var tilfreds 
med, saa som en hver witterligt er for berørte denne Salige Mands Lars Hansens svaghed/: og der 
foruden skifterettighed med stemplet papir som er 7 mrk., item til skifteforwalterens Salarium 3 Sld., 
item till skrifveren med videre hans kraf, som hand hafde 6 Sld., efter Accordering, tilsammen at betale 
:/ Hvorfor saa af forskrefne Summa till en hver arfving er udreignet, hvis en hver tilkommer, som er 
først till denne Salige Mands daatter Anna Lauridsdaatter, som var i ekteskab med Laurs Hansen i 
Skinnebye i Clemmedsker sogn, efter hende igien lefver en søn og en daatter. Som tilsammen 
tilkommer 10 Sld., hvor af sønnens anpart er 6 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl., og systerens laad er penge 3 Sld. 
1 mrk. 5 1/3 skl.,  
Item dend anden daatter Boel Laursdaatter, som nu er i ekteskab med Mortten Ollufsen boende i 
Østermarie sogn som tilkommer 10 Sld., :/ 
Dend tredje daatter Dorete Larsdaatter, som har efterladt sig 2de sønner som før ermelt, hvor af hver 
søn tilkommer 5 Sld.,  
Dend 4de daatter som denne Salige Mand hafver auflet med sin første hustru Nemlig Gunnild 
Larsdaatter, som hafver efterlat sig 2 sønner og tilkommer hver af demmen 5 Sld., :/ 
Hvor ved dette skifte er sluttes, naar Jacob Laursen en hver eftersom forskrefvet staar fornøyer og 
betaler, og der imod Jacob Laursen at unde og beholde till almindelig arf og eyendom, alt forskrefne, 
som hans fader af løsøre og Jordepenge af forberørte denne 37 gaard i Østerlaursker sogn forhen var 
berettiget, der ved Jacob Laursen det angerløs beholder, uden nogen af sine med arfvingers anke eller 
lider i nogen maader, hvilket at saa er tilganget og Passerit, og ubrødeligen skal holdis og efterkommis 
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efter som forskrefvet staar, dis til widnisbyrd under vore hænder og signeter, skiftesteden Ut Supra. 
Henrik Brugman. J:L:S: Jacob Larsen. 
Lars L:A:S: Andersen.    Morten M:O:S: Ollufsen.     Olle O:M:M: Mousen Munk. 
Per P:L: Laursen. Hans H:A:S: Andersen.          Peder P:A:S: Andersen. Navn.         Jep Hansen.
 Per P:M:S: Morttensen. 
 
Af forskrefne arfvepartter, betaler Jacob Laursen nu straksen, som skifteforretningen var bragt till 
ende, till Peder Andersen boende i Aaker sogn, som hans myndling og broder søn Anders Ibsen 
tilkommer, som før ermelt reede penge 5 Sld., :/ Hvor for indtill widere at stemplet papir kand 
bekommis, for de 5 Sld., arfvepart qvitteris, Skiftesteden dend 13 February Anno 1703. Peder P:A:S: 
Andersen. Til Witterlighed efter begiering         Henrik Brugman. 
Jep Hansen.  
Iligemaade hafr jeg underskrefne Peder Laursen, annammet at Jacob Laursen, og oppebaarit min søn 
Lars Pedersens forskrefne arfvepart, som er 5 Sld.,  Hvor for jeg her ved, som mælt er, qviterer, Skifted 
dend 13 Fefruary Aa. 1703. Peder P:L: Larsen. Til witterlighed efter begiering H: Brugman. Jep Hansen. 
Ligeleedis hafver jeg underskrefne Olluf Mounsen Munk at forde Jacob Laursen till mig annammet, min 
myndling Thommas Thommasens  arfvepart, efter sin Salig Moderfader 5 Sld., som før ermelt, hvor for 
indtill stemplet papir kand bekommis, qvitteris, Skiftesteden dend 13 Fefruary Aa. 1703. Olluf O:M:M: 
Mounsen Munk, till witterlighed efter begiering, Henrik Brugman.Jep Hansen. 
Sammeleedis hafver jeg underskrefne Laurits Andersen boende i Skinnebye i Clemmedsker sogn af 
Jacob Larsen paa Møllegaarden i Østerlaursker sogn, till mig annammet paa begge børns weigne, som 
er en søn og en daatter for berørte deris Moders Anna Larsdaatters arfvepart, efter hendis Fader Lars 
Hansen 10 Sld., :/ Efter som før ermælt, hvor for indtill videre som mælt er, qvitteris skifted dend 13 
Fefruary Anno 1703. Lars L:A:S: Andersen, Til witterlighed efter begiering Henrik Brugman, Jep 
Hansen.Copie No. 17.  Fire skilling  No. 179. 1703. C: Bram   Allis kiendis vi os underskrefne, Samptlige 
Salig Laurs Hansen, som boede og Døde paa dend 37 gaard kaldis Møllegaard i Østerlaursker sogn, 
hans efterladte arfvinger wærger og vedkommende nemlig Jep Laurs Andersen boende i Skinnebye i 
Clemmedsker sogn, paa mine børns wegne, en søn og en daatter, som jeg har auflett med berørte 
Sahl: Mouns daatter Anna Larsdaatter, at jeg af Jacob Larsen hendis broder hafver annammet, mine 
børns arfvepart, af dend berørte 37 gaard, saa vel som og af løsøre godset, som falt efter bemelte deris 
Moderfader, udi reede penge 10 Sld., Iligemaade jeg Mortten Ollufsen boende i Østermarie sogn, paa 
min hustru Bohl Laurids daatters weigne, af hendis broder Jacob Laursen hafver annammet arfvepart, 
efter hindis Sahl: Fader af løsøre og Jordegodset penge 10 Sld., desligstye jeg Olle Munk i Østerlaursker 
sogn paa min mynling  Thommis Thommesen wegne af Jacob Laursen hafver til mig annammet 5 Sld., 
og Jeg Peder Andersen boende i Aaker sogn paa min myndling Anders Ibsens wegne  hafver annammet 
af Jacob Laursen 5 Sld., :/ som var vore myndlingens Moders Dorethea Laurids daatters fæderne 
arfvepart af løsøre og berørte 37 gaard, item jeg Hans Andersen hafver bekommed min andel af min 
Sahl: Moder Dorethea Larsdaatters faderne af løsøre og dend 37 gaard i Østerlaursker sogn, som Jacob 
Laursen mig hafver betalt med 5 Sld., Item jeg Peder Laursen boende i Povelsker sogn,har og 
bekommet af Jacob Laursen, min søns Lars Persens anpart, efter sin Moderfader af løsøre og 
Jordepenge af dend 37 gaard i Østerlaursker sogn 5 Sld.,  
Er tilsammen efterskrefne for betegnelse 40 Sld., Hvorimod vi samptlige forskrefne arfvinger, wærger 
og vedkommende tilstaar Jacob Larsen den andeel, os kunde verre berettiget, efter forskrefne Sahl: 
Laurs Hansen saa vel af løsøre som og af dend 37 gaard i Østerlaursker sogn, efter der om efter 
bemelte Sahl: Mand oprettede skiftebrefs indhold, som vi samptlige dend 13 February 1703. hafver 
ofver vegrit, og med voris hænder og segel bekrefted, og till yder meere forsikring nu herved ottemelte 
Jacob Laursen tilbørlig qvitere, till vidnisbiurd under vore egne hænder, Skiftestæden efter bemælte 
Sahl: Lars Hansen paa 37 Møllegaarden i Østerlaursker sogn dend 13 February 1703. 
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Anno 1703. Den 33 February. End og paafølgende Dato, er efter advarsell till de Vedkommende og 
Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, Sampt Schifte og Deeling,  efter  Salig Christian Jocobsen 
som boede og døde paa den 18. Jord Eyendomsgaard beliggende i Boelsker sogn. og kaldis 
Brusegaarden, og ded imellem  denne Salige  Mands  efter lefvende Børn, og Børnebørn. 
Saa som denne berørte Salige Mand døde foruden egteskab. Thy hans begge for ham hafvende 
hustruer, ved døden erer afgangne, og er efter ham først at regne af de børn, som endnu erre 
lefvende, og de afdøde børn som hafver efterlat sig børn, nemlig 3 sønner og en daatter, hvor af   
 
 
Dend eldste søn er Staffen Christiansen som er borger og indvaaner udi Nexøe, og er sin egen wærge 
og er gift. 
Dend anden søn er Jacob Christiansen som er boende mand i Nexøe og er gift og er sin egen wærge. 
Dend tredie  søn var  Jens Christiansen som fordum var boende udi Nexøe, og er ved døden afgangen, 
efter hammen igien lefver 3 sønner og 4 døttre hvor af. 
Dend eldste søn er Hans Jensen, boende i Nexøe og er gift og er sin egen wærge. 
Dend anden søn er Jacob Jensen, som nu er udenlands og hans Morbroder Morten Munk i Boelsker 
sogn forhen er tilordnet at wærge fore. 
Dend yngste søn er Christian Jensen, for ham er forhen til wærge anordnet paa skifted efter Faderen 
hans Faderbroder Jacob Christiansen, men nu for videre paatale om Jorde godsis deeling, er hans 
broder Hans Jensen her paa skifted tilordnet for ham at wærge, 
Dend eldste daatter er Kirstine Jensdaatter for hende er og forhen til wærge anordnet forde Mortten 
Munk hendis Moderbroder. 
Dend anden daatter Doretea Jensdaatter for hende er forhen paa skifted efter Faderen til wærge 
anordnet, hendis faderbroder Jacob Christiansen, men nu hendis broder forde Hans Jensen tilordnet at 
wærge. 
Dend 3die daatter er Karne Jensdaatter, for hende er forhen paa skifted efter hendis Fader tilordnet at 
wærge, hendis faderbroder Staffen Christiansen, men nu formeedelst Jordegodsis deeling skyld, her 
paa skifted tilordnet, saa som ingen anden beslegted kunde erlangis, hendis Stiffader Jochum Fik 
boende i Nexøe. 
Dend yngste daatter er Kirstine Jensdaatter som og faderbroderen berørte Staffen Christiansen før 
wærged for, og for berørte aarsage skyld nu tilordnet Stiffaderen berørte Jokum Fik. 
Denne Salige Mands daatter var Elisabeth Christiansdaatter, som fordum var i egteskab med Peder 
Jensen boende og døde udi Nexøe, og hafver dend Sahlige Qvinde efterlat sig 4 døttre, hvor af  
Dend eldste daatter er Ellene Pedersdaatter, som nu er i egteskab med Henning Larsen, som er boende 
udi Nexøe, og nu mødte her paa Sterfboet. 
Dend anden daatter er Kirstine Pedersdaatter udenlands, for hende er nu her paa skifted til wærge 
anordnet, hendis søstermand berørte Henrik Larsen. 
Dend 3die daatter er Dorethea Pedersdaatter for hende er nu til wærge anordnet Jacob Eriksen 
boende i Boelsker sogn. 
Dend yngste daatter er Anna Pedersdaatter for hende er nu till wærge anordnet Hans Eriksen boende i 
Boelsker sogn. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved fuldmegtig skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til 
Wurderings mænd opmeldet Hans Larsen og Jens Hansen. Begge boende i bemælte Boelsker sogn. 
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En gl. sort Hest for 6 Sld., en røe bliset Hest gilling for 12 Sld., en ung sort brun Hest gilling for 10 Sld., 
en brun Hoppe for 7 Sld., en ung brun snoppet Hoppe for 5 Sld., en brun blised en hoffet Hest for 6 
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Sld., it gult bliset Hest ugillet føll, i andet aar gl. for 4 Sld., iy brun stiernet spætt Horsføll for 1 Sld., en 
ældgammel gul agtig Hest, som for sin udøgtighed skyldsike nu kunde wurderis :/ 
Qveg, 
En blaked Koe for 5 Sld., en røget Koe for 6 Sld., en bleg skioldet Koe for 6 Sld., en røe Koe for 6 Sld., en 
gl. sort Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak røget Koe for 6 Sld., en røe braaged Koe for 5 Sld., en hvid Koe for 
6 Sld., en gl. røe hielmet Koe for 6 Sld., en brun braaged Qvie er sat for 4 Sld., it blak røgget studnød for 
3 Sld. 2 mrk., it røe hielmet Tyrnød for 3 Sld., it blod røt studnød for 2 Sld. 2 mrk., it Dito for 1 Sld. 2 
mrk., en bleget Qvige kalf for 5 mrk., nok en bleged Qvigekalf, som er fød i winter for 3 mrk., en blaked 
qvigekalf 3 mrk., en liden sort Tyrkalf for 1 mrk., :/ 
Faar og Lam. 10 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 8 Sld., 3 mrk., it fior gl. Lam 2 mrk., :/ 
Gies. 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 8 skl., 2 unge Gies á 1 mrk er 2 mrk., ;/ 
Svin. En røed galt med nogle Sorte pletter for 6 mrk., en hvid galt for 3 mrk. 8 skl., endnu en hvid galt 
for 3 mrk., en røe sandet galt for 3 mrk., en graae beltet gl. Soe for 4 mrk., en røe beltet Soe med sorte 
pletter for 4 mrk., it graat ungt svin for 2 mrk. 8 skl., en hvid Soegris for 1 mrk. 8 skl.,  
Kornet i Laderne. en anseet og satt som følger, Biug som er utersket og ligger i fire stolperum, og er 
noget bemængt med flug haufre og tidsell er sat for 16 tønder Biug, tønden er sat for 4 mrk. 8 skl., er 
18 Sld., nogen Haufre beliggende i 2 stolperum satt paa 4er tønder á 2 mrk. 4 skl., er 2 Sld. 1 mrk., :/ 
Paa tillet 4 tønder førsken Rug á 6 mrk., 3 tønder Biug á 4 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  en sek med 
tørt Biug udi paa tillet, er sat med seken med 6 mrk., 2 tønder før Rug, som findis Bakkemølle, som 
arfvingerne beretter at verre henført i 2 seke. Hver sek med Rug og alt satt for 2 Sld.,er 4 Sld., :/  7 
tønder torsken Haufre paa tillet, á 2 mrk. 4 skl er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., 4 skepper torsken Ertter á 1 mrk, 
8 skl., er 1 Sld. 2 mrk.,:/ 
I Westerhuuset, er én tønde med Rugmel bestaaende op till dend wester gaull, hvor af dend norderste 
tønde  meel med tønde og alt er sat for 1 Sld. 3 mrk., en tønde nest op till med tønde og alt for 1 Sld. 2 
mrk., en tønde Meel dernest op till med tønden for 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., Dend 4de tønde  nest op till er 
sat med tønden for 1 Sld. 2 mrk., Dend 5 tønde med Rougmeel noget løs paket, med tønde og alt for 1 
Sld. 2 mrk., Endnu findes paa tillet udi 2 tønder, 2 slumpe med rougmeel, er sat for med begge 
tønderne for 1 Sld., 4 lispund røgettflesk á 3 mrk., 2 lispund røgget Lamme kiød á 1 ½ mrk.,er 3 mrk., 3 
lispund røgget Fæ kiød á 1 mrk. 8 skl., er 4 mrk. 8 skl., 6 røged Gaase siderá 4 skl er 1 mrk. 8 skl., en 
deel salt fisk, som er bestaaende udi en half tønde, er sat med halftønden for 2 mrk. 8 skl., nogen salt 
sild bestaaende i 2de bøtter, er sat med bøtterne for 3 mrk., :/ 
Kaaberwahre. 
En drefven kedel kaaber, ungefehr paa en fiering stoer, nog 8 skaalpund á 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 2 mrk., 
en kaaber kedel som er bøj paa brunden med Mæssing paa er stor fiering er vegtig 14 skaalpund á 1 
mrk. er 3 Sld. 2 mrk., en kaaber sy nog it skaalpund 12 skl., en brøger kedel som er noget støder end en 
tønde nog 2 lispund og 3 pund skaalpundet satt for 1 mrk. 12 skl er penge 15 Sld. 1 mrk. 4 skl., en liden 
malm gryde nog 8 skaalpund á 8 skl er 1 Sld., en mæssing kedel vog 3 skaalpund á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 
en liden gl. mæssing kedel er sat for 4 skl., :/ 
Mæssing. 
En ferdig mæssing lysestage, som er liden for 12 skl., 2 halfve bruden mæssing lysestager fødder med 
en mæssing lyse pibe for 4 skl.,  
Thin. 
2 tinfade og 2 tallerken vog 7 skaalpund á 14 skl er 1 Sld. 2 mrk. 2 skl., en lidengl. Tinkande uden laag 
vog 2 pund á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., en stor tin kande med laag 4 ½ skaalpund vegtig á 1 mrk er 1 Sld. 8 
skl., :/ 
I Westerlenge i Hugehuuset. 
En arbieds wogn med 4er huil og 2 wogn ree for 3 Sld., en gl. ploug med forslit jern hiul, bøsse løbere 
og ringe 1 Sld., it wogn ree ded bagerste er sat for 12 skl., en ploug aas for 6 skl., nog 2 skl., er 8 skl., en 
gl. jernet hammel med tøm og halseeler og en liden jern nagle for 1 mrk. 8 skl., endnu en gl. jernet 
hammel, med seeler, halseeler og Tøm med en liden jern nagle for 1 mrk., 3 træbrake hamle med gl. 
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seeler og hammel reeb for 12 skl., en gl. skibs luge for 4 skl., 2 gl. sleede stier for 3 skl., 2 nye plougs 
hofveder begge satt for 4 skl., it gl.aar med forslit bihl er sat for 4 skl., nog it aar med it gl. ploug skier 
paa for 12 skl., en huusstier for 12 skl., en gl. harre med tretten jerntinner udi for 1 mrk. 8 skl., en 
harrer med trætinner udi for 12 skl., en dito for 6 skl., en dito for 2 skl., en gl. udslit sleede med jern 
vidier for 12 skl., en gl. sleede med træ vidier for 8 skl., en gl. wogn med gl. smaae stier for 1 Sld. 2 
mrk., en gl. skoufwogn med 3 hiul paa for 3 mrk., it par Høestier med asketræ saa og en last stange for 
12 skl., it par gl. Høestier med lasstang for 8 skl., en ruhl som er forslit og jern toppe udi for 8 skl., it 
lidet grønt asketræ for 6 skl., it lidet eege træ i gaarden for 8 skl., en møgfre for 3 skl., it gl. drette reeb 
med en liden Jern krog udi for 4 skl., it degne trug for 1 mrk. 8 skl., en haandqvern med huus og seil for 
5 mrk., 2 gl. spin roke á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en gl. haar sigt for 6 skl., it gl. korn saald for 2 skl., :/ 
Jernwahre. 
En gl. spade for 12 skl., 2 jern tyfver med stager for 12 skl., en jern tyfve for 4 skl., en gl. stok øpse for 
12 skl., en gl. breed bladetøps for 4 skl., en krak øpse for 4 skl., en gl. Korn seis med bom og ringe for 
12 skl., en dito for 8 Sld., en gl. leerhake for 1 mrk., it gl. tørfjern for 4 skl., it musse sped for 2 skl., it 
hartøy hammer og støf for 12 skl., en reke nagle for 2 skl., en bonne knif for 4 skl., en stolpenaur for 6 
skl., en lund stike naur for 4 skl., en bendhake for 2 skl., en lyngrifve for 3 skl., it bufvesauf for 4 skl., en 
drag kraag for 8 skl., 2 halse ringe for 2 skl., it hug jern for 2 skl., it gl. tver reeb for 4 skl., 3 gl. 
tørstompe med en half træfille for 3 skl., en jern haand stang vog 18 skaalpund for 3 mrk., 2 gl. Ploug 
knifve vog it lis pund á 3 skl er 3 mrk., 2 støker at en jern stang vog it lispund 2 pund á 3 skl er 3 mrk. 6 
skl., :/ 
I Steerhuuset. 
It gl. ølkar paa en tønde stoert for 1 mrk., en røsteballig for 8 skl., it gl. deignetrug for 8 skl., en bære 
kande for 4 skl., en stor træ skaal for 2 skl., en lyel for 4 skl., 18 Sybøtter stoer og smaa á 2 skl er 4 skl., 
2 kitter á 2 skl er 4 skl., en vand span for 3 skl., en sennerps Qvern for 12 skl., en kalke tønde for 8 skl., 
en huud der udi beliggende er sat for 2 mrk., en raae qvige hud for 3 mrk. 8 skl., en barket Tyrehuud 
for 10 mrk., nog er barket huud for 6 mrk., it barker kalf skind for 8 skl., it dito for 8 skl., 2 raae 
Lamskind for 4 skl., it svinetrug for 4 skl., :/: 2 skl., en brøde for 6 skl., en dito for 4 skl., :/ 
Sengeklæder i Wæster huuset i wæster sengen. En hvid tueskeftes underdynne for 2 Sld., en 
ofverdynne af blaat Danziger tøy for 1 Sld. 2 mrk., en hvid tue skeftes linnen hofdynne for 3 mrk. 8 skl., 
en blaae dantziger tøy hofdet gl. dynne for 1 mrk., en linnen pude uden lin vaar for 1 mrk. 8 skl., én gl. 
oude foruden lin waar for 12 skl., en linden pude uden lin waar for 8 skl., en pude med lin waar for 1 
mrk. 4 skl., 2 brue garns gl. lagen á 3 mrk er 6 mrk.,  
I Øster seng. En gl. linnen underdynne for 2 mrk., en blaae raanett hiemgiort olmerdugs ofverdynne for 
2 Sld. 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 2 mrk., en gl. linnen hofvet dynne for 12 skl., en hofvet pude 
uden lin waar for 1 mrk., en linnen hofvet pude med it gl. lin waar for 2 mrk., en linnen under dynne 
for 4 mrk., it gl. brugarns lagen for penge 12 skl., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne nu anførte dette Sterfboes løsøre middel till penge 248 Sld. 1 mrk. 7 skl., 
Nog 8 Sld. 3 mrk., er tilsammen 257 Sld. 7 skl.,:/ 
Og som dagen nu er forløben, saa sluttedis denne forretning der ved, at dend i Morgen med widere 
kand foretagis hvilker at saa er tilganget og Passeret som foran findis indført Testerer  
Henrik Brugman,  Hans Larsen egen haand.  Staffan Christiansen. 
 Jacob Christiansen.  Jens Hansen egen haand.  Hans Jensen.  
Henrik H:L:S: Larsen.  M:M: Jacob Mortensen Munk.  
 Jacob J:E: Eriksen.  Hans Eriksen. 
Nest paa følgende Den 24 February forberørte aar 1703. er atter udi forskrefne de vedkommendis 
nerverrelse nu foretagen, og videre passeret som her efter følger nemlig. Nog er wurderit i 
Westerhuuset, i en seng bag dørren, en linnen tue skeftes underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en dito for 1 
Sld. 2 mrk., en gl. bøt underdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., it 
blaargarnd lagen for 2 mrk., it gl. lesned sengklæde for 2 Sld., en gl. fyr kiste med en gl. laas for 2 mrk.,  
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I Krobhuuset i Pige sengen. En linnen enskeffet, underdynne for 2 mrk., en linnen ofverdynne for 2 
mrk., en linnen hofdynne for 1 mrk. 4 skl., en liden pude for 4 skl., en gl. pude for 12 skl., en pude med 
lin waar paa for 2 mrk., en liden pude med skind waar for 12 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., it 
gl. sengklæde for 8 skl., en gl. bruegarns borddug, med nogle stor traaer udi er sat for 3 mrk., :/ 
I Stuen. 
En liden i strener wefvet benkedynne for bordenden med spoelskadet underfoer er sat for 2 mrk., en 
spoelskadet gl. benkedynne 5 allen lang under winduen for 2 mrk. 8 skl., en syed agedynne med sort 
bond for 1 mrk. 8 skl., en gl. lesnet agedynne for 2 mrk., it flamsk hiønde med grønt underfoer for 2 
mrk., it wefvet hiønde med sort bond og steen wosset for 1 mrk., it spoelskadet hiønde for 8 skl., it ride 
hiønde med loet skind under for 2 skl., en sort slit Agedynne 1 skl., it gl. fyrebord med foed og skuffe 
for 3 mrk., it lider fyrer bord norden till i stuen for 12 skl., it støke af en fyredeele i stuen for 6 skl., en 
roke bagstoel for 8 skl., it gl. wraaeskab i stuen med en gl. laas fore for 1 mrk. 8 skl., it langt bord blad 
af fyre for 12 skl., it kalke tønde stommer for 2 skl., en salte tønde for 1 mrk.,  
I Krobhuuset. 
En gl. øltønde for 12 skl., en træfierings øltønde for 10skl., en straaebonds tønde for 4 skl., en gl. kiste 
for 8 skl., en liden laage bøtte for 4 skl., med laag en kierne for 1 mrk., en mindre kierne for 6 skl., en 
otting for 1 skl., it drøftetrug for 2 skl., en liden stoel for 2 skl., it lidet gl. askebord for 6 skl., en fiske 
lifve og en kurf for 3 skl., en gl. finne span for 2 skl., en gl. sengefiel for 2 skl., it  rifve jern for 6 skl., :/ 
Paa tillet. 
It gl. ølkar for 12 skl., en gl. kiste uden laag for 10 skl., 4 straabonds tønder for 1 mrk., en tønde med 
noget groft salt udi tilsammen for 5 mrk., 14 skaalpund hampe blaargarn á 6 skl er 5 mrk. 4 skl., 13 
skaalpund sort ullet garn á 8 skl er 6 mrk. 8 skl., 7 smaae Allunet skind á 6 skl er 2 mrk. 10 skl., nogle 
stampet barket leer for 6 skl., 14 allen hvidt wadmel á 10skl er 2 mrk. 12 skl., en gryde kraag af jern for 
2 mrk., endnu en gryde kraag af jern for 2 mrk. 8 skl., 12 skaalpund hampe blaar             á 1 ½ skl er 1 
mrk. 2 skl., 1 ½ tønde Rug som er saaed her ved gaarden i forleeden efter høst, deraf er strø Rugen satt 
til boes middel for 9 mrk., :/ 
Sølf. 
En sølfskee paateigned H:I:S: ID 1651 vog 3 ½ laad á 3 mrk er 10 mrk. 8 skl., en sølf skee foruden navn 2 
laad 3 Qvintin á 3 mrk loddet er 8 mrk. 4 skl., en sølf skee, hvor paa er tegnet Rasmus Hansen Sine 
Jepsdaatter till billingsgar i Persker S vog 2 laad og 2 ½ qvintin á 3 mrk laad er 7 mrk. 12 skl., 31 
adtskillige smaae sølfknapper vog 5 laad it qvintin, og som n deel knapper er i støker, er laadet sat for 2 
mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 2 skl.,:/ 
Denne Salige Mands Ifareklæder, er efterskrefne som og er taxeret nemlig, en sort biørne skind forede 
hufve med klæde pull er satt for 1 Sld. 3 mrk., en gl. sort vendt klædis kiol for 1 Sld. 2 mrk., it par sorte 
klædis bopser for 1 Sld. 2 mrk., en sort wadmels kiol for 2 mrk., it par sorte wadmels bopser med skind 
under for 2 mrk., it par gl. løen skind bopser for 8 skl., 2 par gl. graae hoser for 4 skl., en brugarns 
skiorte er sat for 4 mrk., nog en bruegarns skiorte for 4 mrk., 2 forslitte brugarns skiorter begge for 1 
mrk., 9 ½ allen bruelerret á 14 skl er 8 mrk. 5 skl., it gl. dryels haand klæde for 4 skl., en gl. rød kledis 
forskiorte for 1 mrk., en allunnit skind forskiorte for 1 mrk., fandtis en sølf penge hvor paa staar 1619 
Albertus et Elisabet Dei Gratia. Som veyer 2 laad ½ qvitin á 3 mrk laadet er 1 Sld. 2 mrk. 6 skl., 
Arfvingerne angaf at  
Lars Ibsen Skomager i Nexøe har vedstaaed at verre skyldig her til boet for Biug penge 1 Sld. 3 mrk.,  
Item Catharine Sahl: Hans Andersen i Nexøe, at er skyldig her till boet 1 mrk. 2 skl.,  
Mads Hansen Hiulmager i Bohlsker sogn er skyldig 12 skl., Rasmus Hansen i Ibsker er skyldig penge 8 
skl.,  
Olluf Hansen i Nexøe er skyldig her till boet 1 mrk. 8 skl.,  
Summa Andrager ded forskrefne dette Sterfboets løsøre gods till penge 310 Sld. 3 skl.,  
Nog reede penge som blef angifven 8 Sld. 2 skl., er 318 Sld. 5 skl.,  
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Saa blef forskrefne samptlige arfviger og wærger, saa mange som ind her paa Sterfboet var tilstæde, af 
skifteforwalteren tilspurdt om de hvade meere løsøre eller rørrende gods till dette Sterfboes middel at 
angifve, hvor til de svarede, att de ike viste meere at angifve, end angifvet er, og forskrefvet staar. 
Hvor ved saa dette Sterfboes Registering paa løsøre er slutted. Hvad denne 18 gaard i Bohlsker sogn 
angaar. Da som dend er denne Salige Mands samptlige arfvinger udi Eyendom berettiged er her om 
slutted som sidst i denne forretning anmeldis. 
Hvornest blef angifven efterskrefne dette Sterfboes bort skyldige Giæld og Prætentioner, og er der til 
giort udleeg som her efter følger nemlig. 
Efter en Skiftecontract Dateret d. 15 may Aar 1687 oprettet, imellem denne Salige Mand Christian 
Jacobsen og hans Søn Jacob Christiansen som hand har auflet, med sin sidste hustru Margrete 
Jokumsdaatter, befindis Sahl: Mand Christian Jacobsen foruden sin egen hofvet laad til sig at hafve 
annammit en broderlaad efter Lowens andleedning, som i berørte Contract Specialiter er indført, 
opdragende til penge udi løsøre 64 Sld. 8 skl., :/ 
Nu paastoed og Prætenderit Jacob Christiansen, at saa som hand paa dend tid var Eneste arfving og én 
søn af dem begge nemlig Christian Jacobsen og hans hustru Margrete Jokumsdaatter, og paa dend tid 
hans Moder døde var arfving om ded halfve boe. 
Men som Lowen tillader dend efterlefvende at nyde en broderlaad, foruden sin hofvetlaad, saa paa 
stoed Jacob Christiansen, at fordi hans Salig fader Christian Jacobsen da var en ældgammel og ike 
kunde gifte sig for sin alders skyld, kunde Lowens meening for staaes derved, at naar Sahl: Fader 
beholte samme broderlaad til sin død, att saa efter hans død, hammen jo var berettiget, som eneste 
arfving, efter sin Sahl: Faders død at nyde dend andeel arf, som ham forhen efter sin Moders død 
fragik, og derfor nu fordrede her af Sterfboet, dend forskrefne andeel og broderlaad, som er anregnet, 
og udi forberørte Contract indført for 64 Sld. 8 skl., :/ 
Denne Salige Mands andre børn og arfvingers wærger her imod Prætenderit, og formeente at vilde nu 
tillige med Jacob Christiansen nyde ligeIefnet og arfvegang, af alt hvis, som fandtis efter denne Salige 
Mand deris menlig arfvingernis Fader, saa og faderfader og Morfader, og indstillet det til 
Skifteforwalterens kiendelse.  
Skifteforwalteren her udi mældede, at som Lowens indhold 5te bogs 2 Capitel 19 tet. Mælder, at naar 
dend efterlefvende gifter sig igien, da dend broderlaad at komme til børnen. Saa efter di at denne 
Salige Mand Christian Jacobsen, var en ældgammel Mand som efter sin Sahl: hustruis død som sidst 
afgik, formeedelst sin høye alder, ike kunde eller vilde indlade sig udi nyt  ækteskab, som Sønnen 
Christian Jacobsen og foregifver. Saa og for dend skyld att nu midler findes her i Sterfboet efter denne 
Salige Mand, saa at dend broderlaad indtill dato med meere er i fuld behold, og ike for Christian 
Jacobsen død er fortæred, der for understoed Skifteforwalteren sig ike dend daværende arfving, som 
denne ommelte broderlaad af denne Salige Mand Christian Jacobsen blef annammeret fra, som er 
hans egen lifs arfving og søn Jacob Christiansen fra sin da bereyyiget laad nu at fra holde, helst som de 
første, denne Salige Mands børn efter deris Sahl: Moder forhen har bekommet fuld arfvepart, men 
efter hans Paastand for berørte 64 Sld. 8 skl., nu her af Strefboets middel stæde han udlæg, saa er 
derfor udlagt efter skrefne nemlig, en bleg skioldet Koe for 6 Sld. En brun braaget Qvige for 4 Sld., en 
ung sort brun Hest for 10 Sld., it røt studnød for 1 Sld. 2 mrk., i en seng i Westerhuuset bag dørren, en 
linnen tueskeftes underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en dito for 1 Sld. 2 mrk., en gl. bøt underdynne for 1 
mrk. 8 skl., en linnen hofvetdynne for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 2 mrk., it gl. lesned 
sengklæde 8 mrk., en jern gryde kraag for 2 mrk., en hvid galt dend mindste 3 mrk., en røe sandet galt 
for 3 mrk., i Steerhuuset it brøgerkar paa en tønde stoer for 1 mrk., en røste ballig for 8 skl., nogen 
Haufre beliggende i 2 stolperum satt paa 4 tønder á 2 mrk. 4 skl., er 2 Sld. 1 mrk., en tønde tør Rug 
med seken paa balke mølle er sat for 2 Sld., en graae beltet Soe for 1 Sld., en ploug med forslit jern hiul 
bøsse løber og ringe for 1 Sld., en skeppe Erter for 1 mrk. 8 skl., en liden malm gryde 8 skaalpund er 1 
Sld., en arbieds wogn med 4 hiul og wogn ree 3 Sld., 5 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., en seis 
med bon og ringe for 8 skl., en leerhake for 1 mrk., it gl. tørfjern for 4 skl., it mussested for 2 mrk., it 
hørl og hammer og støffor 12 skl., en rek nagle for 2 skl., en bonne knif for 4 skl., en stolpenarv for 6 
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skl., en lundstøke narv for 4 skl., en benkehage for 2 skl., en lyngknif for 3 skl., it bufvesaug for 4 skl., en 
drage kraag for 8 skl., 2 halseele ringe for 2 skl., it hug jern for 2 skl., it tveer reeb for 4 skl., 3 gl. 
tyrstompe med en half træ fille for 3 skl., en kalke tønde for 8 skl., en hvid der udi beliggende 2 mrk., 
en barket huud for 6 mrk., en stoer tin kande med laag paa, vog 4 ½ skaalpund á 1 mrk er 4 mrk. 8 skl., 
en tin kande uden laag nog 2 pund á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., en sort biørne skind forede hufge med 
klæde puld for 1 mrk., en sort wendt klædis kiol for 1 Sld. 2 mrk., it par sortte klædis bopser for 1 Sld. 2 
mrk., 2 bruegarns skiorter for 2 Sld., it par loenskind bupser for 8 skl., 2 par graae hoser for 4 skl., 2 
forslitte bruegarns skiorter for 1 mrk., en Allunnit skind forskiorte for 1 mrk., hos Laurids Ibsen 
skomager i Nexøe som hand her til boet er skyldig 7 mrk., hos Rasmus Hansen i Ibsker sogn at fordre 8 
skl., en sølfskee hvor paa staar Rasmus Hansen med videre vog 2 laad, 2 ½ qvintin á laad 3 mrk., er 7 
mrk. 14 skl., en tønde med groft salt udi og tønden 5 mrk., 13 skaalpund sort ullgarn á 8 skl er 6 mrk. 8 
skl., till ofvers 4 skl., :/: 
Hvis skatter og landgielde som burde ydis for dend 18 gaard for anno 1702, befindis efter meddeelte 
Qvitering af 22 February 1703. under Herr Landsdommer Ancher Müllers paa Welb: Hr: Amptmand 
Reets Weigne og Hr: Amptskrifver Hans Henrik Skor deris hænder at verre afclarrit, hvor for derom ey 
videre her nu er att anføre.  
Thienestedrengen Peder Thommesen Folkman tilkommer og Prætenderer tieneste løn forfalden til 
Paaske, nest kommende 1703. som opdrager i alt penge 6 Sld.2 mrk. 8 skl., her for er udlagt, en røe 
hielmet Koe for 6 Sld., en spoelskadet benke dynne 5 allen lang under winduen i stuen for 2 mrk. 8 skl., 
:/ 
Anna Pedersdaatter fordrer og tilkommer tienesteløn, som rester till Paaske nest kommende Aa. 1703. 
udi alt penge 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlagt en benkedynne wefved i stierner med spoelskadet under foer 2 
mrk., i Østerseng i Westerhuset, en hiemgiort olmerdugs ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., 2 bruegarns 
lagen i wæster seng item for 6 mrk., en gl. spin rok for 12 skl., en trefieringe ølltønde for 10 skl.,:/: 
En tieneste Pog ved navn Christian Jensen fordrer og tilkommer, som rester till nest kommende Paaske 
1703. udi alt tienesteløn penge 6 mrk. 4 skl., udlagt en sort wadmels kiol for 2 mrk., it par sorttr 
wadmels bopser 2 mrk., it gl. wraaeskab i stuen med laas for 1 mrk. 8 skl., it langt bord blad af fyre for 
12 skl.,:/ 
Margrete Nielsdaatter en tieneste pobel tilkommer tienesteløn till berørte Paaske, som resterialt 
penge 7 mrk. 14 skl., udlagt 14 skaalpund hampe blaargarn á 6 skl er 5 mrk. 4 skl., 7 smaa allunit skind 
á 6 skl er 2 mrk. 10 skl., :/ 
Doretea Pedersdaatter for hendis umage og opvartning med denne Sahl: Mand udi hans suigdom, saa 
og ved begrafvelsen, og ellers med hendis tilsiun her i Sterfboet fordrer og tilkommer i alt penge 4 Sld., 
udlagt i wæster seng i westerhuus, en hvid tueskeftes underdynne for 2 Sld., en hvid tueskeftes linnen 
hofvet dynne foer 3 mrk. 8 skl., en spin rok for 12 skl., endnu som findis paa tilled 2 slumpe med 
Rugmeel i to tønder sat med tønderne for 1 Sld., till ofvers 4 skl., :/ 
Kirstine Steffensdaatter for hendis umage og opwartning her i Sterfboet fordrer og tilkommer 2 mrk., 
udlagt i Westerhuus, en fyre kiste med laas for 2 mrk., :/ 
Knud Hiul i Nexøe fordrer som vedgikes penge 9 mrk., udlagt 1 ½ tønde Rug som er saaed i afvigte aar i 
fisket, er deraf sat strøe Rugen for 9 mrk., :/ 
Jokum Fuk i Nexøe fordrer som vedgikes penge 1 mrk. 8 skl., udlagt en hvid Soegris er sat for 1 mrk. 8 
skl., :/ 
Ødber Ødbersen i Nexøe fordrer som vedgikes 1 mrk. 8 skl., udlagt, en gl. Gaas for 1 mrk. 8 skl., :/ 
Mortten Morttensen i Ibsker sogn fordrer som vedgikes 1 mrk. 4 skl., udlagt it lidet Egetræ i Gaarden 
for 8 skl., en gl. sleede med jern vidier for 12 skl., :/ 
Jens Hansen i Boelsker sogn fordrer som vedgikes 2 mrk. 8 skl., udlagt en trætinnet harer for 12 skl., 8 
sybøtter á 2 skl er 1 mrk., :/ 
Hans Larsen i Boelsker sogn fordret paa Albert Hartwigs wegne reysepenge 8 skl., item til vagt bodens 
forterdigelse 1 mrk., er tilsammen 1 mrk. 8 skl., udlagt en ploug laas for 8 skl., it bag wogn ree for 12 
skl., en straaebonds tønde i Krubhuuset for 4 skl., :/ 
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Jep Jørgensen i Nexøe fordred som hand har forstragt till denne Sahl: Mands begrafvelse i alt penge 14 
Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt en røe Koe for 6 Sld., udi det taxerede og uterskede Biug at hafvis penge 8 Sld. 
3 mrk. 7 skl., :/ 
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium penge 5 Sld. 2 mrk., :/ 
Skifteskrifveren for sin umage med alt hvis her ved Steerfboet falder at skrifve med ustemplet papir till 
ald fornødenhed udi alt 15 Sld., for disse 20 Sld. 2 mrk., er udlagt en fierings kedel vog 14 pund á 1 mrk 
er 14 mrk., de klæder pigens seng for 11 mrk., med it sengklæde, en mæssing kedel for 1 mrk. 8 skl., en 
liden mæssing kedel for 4 skl., en siunnerp qvern for 12 skl., it flamsk hiønde med grønt foer 2 mrk., it 
wefved hiønde med steen mosset underfoer 1 mrk., en lesned agedynne 2 mrk., en jerned hammel 
med behør for 1 mrk., af de reede penge 8 Sld. 8 skl., en ofver dynne af blaae Dantiges tøy 6 mrk., 2 
ploug knifve 3 mrk er 9 mrk., 2 lispund røget lamme kiød for 3 mrk., en kaabber si for 12 skl., it rifve 
jern 6 skl., 2 barked kalfskind 1 mrk., 2 unge Gies for 2 mrk., til ofvers 2 skl., Skifteforwalteren bekom 
ikun 5 Sld., stemplet papir till dette skiftebref for 1 Sld. 2 mrk., udlagt af de reede penge disse 6 mrk., 
Wurderings mændene for deris umage i 3 dage hver bevilget 6 mrk., er 3 Sld., udlagt en bleget Qvige 
kalf for 3 mrk., en blaket qvigekalf for 3 mrk., 2 støker af en jern stang vog it lispund á 3 skl er 3 mrk. 6 
skl., i øster i wæsterhuuset it bruegarns lagen 12 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., er 2 mrk. 4 
skl., en brøde for 6 skl., 
Summa andrager forschrefne Gield og Prætentioner til penge 128 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling 189 Sld. 2 mrk.,  
Som  først deelis imellem 3 sønner og en daatter, er der af en broderlaad 54 Sld. 14 4/7 skl., og 
søsterens laad penge 27 Sld. 7 ¼ skl.,  
Og som dagen nu er forløben, saa sluttis denne forretning igien med hvis i dag er forretted, saa leedis, 
at denne forretning igen paa Mandag. End videre kand foretagis, og saa till ende bringes, hvilket at saa 
er tilganget og passeret Testerer H: Brugman.Hans Larsen egen haand. 
Jens Hansen egen haand.  Staffan Christiansen. JacobChristiansen.  
Hans Jensen. Mortten M:M: Munk.         Henrik H:L:S: Laursen.eget skrefne navn. 
Hans Eriksen. 
 
Widere blef angifven og Passeret med denne forretning som dend 26 February 1703. Igien udi de 
vedkommendis nerverrerse berørte aar 1703. blef foretagen og forretted, som her efter følger nemlig, 
Endnu fordrede Povel Ertmansen boende i Nexøe leye af en brendewins pande penge 1 mrk., udlagt, 
en liden sort Tyrkalf for 1 mrk., :/ 
Christian Funch i Nexøe tilkommer for en half tønde øll pg en pott Tobach i alt penge 5 mrk., udlagt en 
haandqvern med huus og seil for 5 mrk.,  
Blifver  saa dette Sterfboets skyldige Gield og Prætensioner till    Penge 130 Sld.                  5 skl.,  
Lignet blifver saa i behold og till deeling af løsøre godset i alt      Penge 188 Sld., 
Som først deelis imellem 3 sønner og en daatter, er deraf en broderlaad    53 Sld. 2 mrk. 13 3/7skl.,  
Og en systerlaad er Penge              26 Sld. 3 mrk. 6 6/7 skl.,  
 
Saa er for dend eldste søn Staffan Christiansen i Nexøe, hans anpart løsøre som er 53 Sld. 2 mrk. 13 
skl., nu udlagt efterskrefne, en brun bliset én hoffed Hest for 6 Sld., en hvid Koe for 6 Sld., it deigne 
trug for 1 mrk. 8 skl., en jernhaand stang vog 18 skaalpund for 3 mrk., en røe bliset Hest gilling er sat 
for 12 Sld., en sølf skee med paateignet H:I SAD: 1651 vog 3 ½ laad á 3 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en 
drefven kaabber kedel ungefehr paa en fiering stoer vog 8 skaalpund á 1 mrk. 4 skl., er 2 Sld. 2 mrk. , 5 
Faar støket 3 mrk. 8 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., it fior gl. Lam for 2 mrk., en gl. Gaas og en Gaase á 1 mrk. 
8 skl er 3 mrk., en røe belted Soe med sortte pletter for 1 Sld., af det  uterskede taxerede Biug at hafve 
3 Sld. 9 skl., en tønde forsken Rug for 6 mrk., en skeppe Ertter for 1 mrk. 8 skl., en tønde tør Rug paa 
balke mølle med seken 8 mrk., 2 tønder forsken Haufre á 2 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 8 skl., dend øfverste 
tønde med Rug i wæsterhuuset, som staar nordest er sat for 1 Sld. 3 mrk., 4 lispund røgget flesk for 12 
mrk., 1 ½ lispund røget Fækiød for 2 mrk. 4 skl., 3 røgged gaase sider for 12 skl., en deel salt fisk 
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bestaaende i en half tønde med tønder 2 mrk. 8 skl., nogen salt sild i 2de bøtter, satt med bøtterne for 
3 mrk., 2 halfve bruden messing lysestager med fødder, med en lyse bibe af messing for 4 skl., en 
jerned hammel med tøm og halseeler, og en liden jern nagle for 1 mrk. 8 skl., en skibs luge for 4 skl., 2 
sleede stier for 3 skl., 2 nye ploug hofder for 4 skl., it aar med forslit bil for 4 skl., it aar med it ploug 
skier for 12 skl., en huusstie for 12 skl., en gl. harer med fortten jerntinner for 1 mrk. 8 skl., I Øster seng 
i wæster huuset, en linnen underdynne for 2 mrk., endnu en linnen underdynne 4 mrk., til ofvers af 
flesket 4 mrk. 7 skl.,:/ 
Dend anden søn Jacob Christiansen for sin anpart løsøre arf, efter sin sahlig Fader, som er 53 Sld. 2 
mrk. 13 skl., er udlagt en blaket Koe for 5 Sld., en røe røgget Koe for 6 Sld., it røe hielmet Tiurnød for 3 
Sld., en brøgger kedel som er noget større end en tønde, vog 2 lispund 3 pund skaal pundet sat for 1 
mr. 8 skl., nog 4 skl., er pundet 1 mrk. 12 skl., penge 15 Sld. 1 mrk. 4 skl., en trætinned harrer for 6 skl., 
en dito for 2 skl., en sleede med trøvidier for 8 skl., it par Høestier med Asketerer saa og en lasstang 12 
skl., it par gl. høstier med lasstang for 8 skl., en forslit ruhl med jern tapper for 8 skl., it dretter reeb 
med en liden jern krog udi for 4 skl., en gl. Faarslugt for 6 mskl., it gl. korn sold for 2 skl., en gl. spade 
for 12 skl., 2 jern tyfver med stager 12 skl., en stokøpse for 12 skl., en gl. breed bladet øpse for 4 skl.,en 
krakøpse for 4 skl., en tønde rug meel nest op til dend ofverste for 6 mrk., en tønde tersken Rug for 6 
mrk., udi det utersket Biug at hafve 2 Sld., 2 tønder torsker Haure á 2 mrk. 4 skl er 1 Sld. 8 skl., 3 røget 
Gaase sider for 12 skl., en korn sie med bom og ringe for 12 skl., it lidet gl. deignetrug for 8 skl., en 
bærekande for 4 skl., en stor træskaal for 2 skl., en lyel for 4 skl., 10 sybøtter for 1 mrk. 4 skl., 2 kitter 
for 4 skl., en wandspan for 3 skl., en raae qvigehuud for 3 mrk. 8 skl., 2 raae Lamskind 4 skl., it 
svinetrug for 2 skl., en brøde for 4 skl., i øster seng i westerhuuset, én linnen hofvetpude med gl. lin 
waae paa for 2 mrk., en linnen hofvet dynne 2 mrk., en gl. linnen hofdynne for 12 skl., en hofvet pude 
uden lin waae for 1 mrk., en bruegarns borddug med stor bader for 3 mrk., en røed klædis forskiorte er 
sat for 1 mrk., Hos Catharnie Sahl: Hans Andersen i Nexøe 1 mrk. 2 skl., hos Mads Hansen Hiulmager i 
Boelsker sogn 12 skl., hos Olluf Hansen i Nexøe at fordre 1 mrk. 8 skl., it gult bliset ugillet Hestføll i 
andet aar er sat for 4 mrk., en tønde Biug paa tillet for 1 Sld. 8 skl., en røe galt med nogle sortte pletter 
for 6 mrk., en barket tyrehuud for 10 mrk., dend tredje tønde Rugmeel i westerhuuset, er sat med 
tønden for 6 mrk. 8 skl., ved sit første udleg 4 skl., ved Doretea Pedersdaatters udlæg 4 skl., en liden 
side stoel for 2 skl., nog hos sin broder Steffen af flæsket at hafve 1 mrk. 11 skl., til ofvers 1 skl., :/ 
Dend 3die søn var Sahl: Jens Christiansen som ved døden er afgangen, hans laad som er 53 Sld. 2 mrk. 
13 skl., der for er udlagt en gl. sort hest for 6 Sld., it brunt stiernet spet Horsføll for 1 Sld., en sort Koe 
for 5 Sld. 2 mrk., en blak røgget Koe for 6 Sld., it blak røgget Studnød for 3 Sld. 2 mrk., en bleeget Qvie 
kalf for 1 Sld. 1 mrk., en hvid galt for 2 mrk. 8 skl., af det utersket Biug 2 Sld. 3 mrk., en tønde torsken 
rug 1 Sld. 2 mrk., en tønde Biug paa tillet for 1 Sld. 8 skl., en sek med tørt Biug og med seken for 6 mrk., 
2 tønder torsken Haufre á 2 mrk. 4 skl er 4 mrk. 8 skl., en skeppe Ertter 1 mrk. 8 skl., dend 4de tønde 
Rugmeel for 6 mrk., 2 tinfade og 2 tallerken vog 7 pund á 14 skl er 6 mrk. 2 skl., en gl. wogn med 
gl.smaae stier for 6 mrk., it lidet grønt asketræ 6 skl., en møgfiel for 3 skl., en jern tyfve for 4 skl., i 
wester seng i westerhuuset en blaae Danzirtøy hofvetdynne for 1 mrk., en linnen pude uden vor for 1 
mrk. 8 skl., en gl. pude uder lin vor for 12 skl., en liden pude uden lin vor for 8 skl., en pude med lin 
waar for 1 mrk. 4 skl., en liden ferdig lysestage for 12 skl., i stuen en syed agedynne med sort bon for 1 
mrk. 8 skl., it spoelskadet hiønde for 8 skl., it ride hiønde og en forslit agedynne begge for 3 skl., it 
førrebord med foed og skuffe for 3 mrk., it lidet fyrrebræde norden till i Stuen for 12 skl., it støke af en 
fyrredeele 6 skl., en roke bagstoel for 8 sjk., it kalke tønde stomme for 2 skl., en salter tønde for 1 mrk.,  
i krubhuuset en ølltønde for 12 skl., en kiste for 8 skl., en liden laagebøtte for 4 skl., en kier med laag 
for 1 mrk., en otting for 1 skl., it drøftetrug for 2 skl., nogle stampet barket leer for 6 skl., 14 ballen 
hvidt wadmel á 10 skl er 2 Sld. 12 skl., en sølf skee foruden navn vog 2 laad 3 qvintin á 3 mrk laadet er 
2 Sld. 4 skl., it graat ungt svin for 2 mrk. 8 skl., en gl. skouf wogn med 3 hiul for 3 mrk. en liden kierne 
for 6 skl., nog i krubhuust it lidet gl. askebord gor 6 skl., en gl. senge fiel for 2 skl., paa tillet it gl. ølkar 
for 12 skl., en kite uden laag for 10 skl., 4 straabonds tønder for 1 mrk., dend største jern gryde kraag 
for 2 mrk. 8 skl., 12 skaalpund hampe blaar á 1 ½ skl er 1 mrk. 2 skl., 9 ½ allen brue lerrits á 14 skl allen 
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er 2 Sld. 5 skl., it blod røt studnød for 2 mrk. 2 mrk., nog hos broderen Steffen af flæsket 1 mrk. 11 skl., 
til ofvers 4 skl., :/ 
Forskrefne afdøde broders laad igien, imellem hans efter lefvende 3 sønner og 4 døttre, og er deraf en 
broderlaad penge 10 Sld.2 mrk. 15 skl., og en systerlaad 5 Sld. 1 mrk. 7 skl., 8 d., hvorfor en hver her 
efterskrefne udreeg, daatteren Salig Elisabeth Christiansdaatters laad er penge 26 Sld. 3 mrk. 6 skl., 
der for er udlagt en brun Hoppe for 7 Sld., en ung brun snoppet Hoppe for 5 Sld., en røe braaget Koe 
for 5 Sld., dend 5te tønde paket Rugmeel i westerhuuset for 1 Sld. 2 mrk., en tønde Rug paa tillet for 1 
Sld. 2 mrk., en tønde Biug 1 Sld. 8 skl., en tønde Haufre for 2 mrk. 4 skl., en skeppe Ertter for 1 mrk. 4 
skl., af ded utersket Biug 1 Sld. 2 mrk., en fiske kurf og en rifve for 3 skl., 31 smaae Sølf knapper af 
adtskillige modeller vog 5 laad  qvintin á 2 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  nog hos Steffen af flæsket 
13 skl., :/ 
Som igien deelis imellem denne Salig daatters efterlefvende børn, som er 4 døttre, er saa en hver 
daatters laad deraf 6 Sld. 2 mrk. 13 ¼ skl., hvor af en hver efter skeer udleeg, forskrefne afdøde søn 
Jens Christiansens eldste søn Hans Jensen boende i Nexøe tilkommer for sin egen andeel af sin Sal: 
Faders laad penge 10 Sld. 2 mrk. 15 skl., Item hans broder Christian Jensen, som hand nu er tilordnet at 
wærge for, tilkommer iligemaade 10 Sld. 1 mrk. 15 skl., Item søsteren Dorethea Jensdaatter, som og 
hendis broder bemelte Hans Jensen nu her paa skifted er tilordnet at wærge for, tilkommer af sin 
faders laad, af løsøre 5 Sld. 1 mrk. 7 skl., er saa tilsammen som Hans Jensen her af boet, tager udleeg 
for penge 26 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  Hvor for er udlagt en gl. sort Hest for 6 Sld., en sort Koe fo 5 Sld. 2 mrk., 
it blak røgget studnød for 3 Sld. 3 mrk., 19 skal verer 3 Sld. 2 mrk., en gl. wogn med smaae stier for 1 
Sld. 2 mrk., 2 tønder Haufre for 1 Sld. 8 skl, en sek med tørt Biug udi med seken for 1 Sld. 2 mrk., dend 
største Jern gryde kraag for 2 mrk. 8 skl., en møg fiel for 3 skl., en jern tyfve for 4 skl., it kalke tønde 
stomme for 2 skl., en salter tønde for 1 mrk., i krobhuuset en øltønde for 12 skl., en kitte for 8 skl., en 
liden laagebøtte for 4 skl., en kierne med laag for 1 mrk., en otting for 1 skl., it drøfte trug 2 skl., dend 
4de tønde med Rugmeel og tønden 6 mrk., it lidet fyrre brede bord till i stuen for 12 skl., it støke af en 
førredeele 6 skl., i stuen en syed agedynne med sort bon for 1 mrk. 8 skl., it spoelskadet hiønde for 8 
skl., it ride hiønde og en forslit agedynne for 3 skl., it fyrre bord med foed og skuffe for 3 mrk., en hvid 
galt for 3 mrk. 8 skl., 12 skaalpund hampr blaar á 1 1/ er 1 mrk. 2 skl., en tønde forsken Rug paa tilled 
for 6 mrk., it lidet gl. askebord i krubhuuset for 6 skl., en senge fiel for 2 skl., hos Steffen  Christiansen 
af flæsket 10 skl., till ofvers her af 2 skl., :/: 
For Sahlig Jens Christians  søn Jacob Jensen som Mortten Munk i Boelsker sogn er wærge for tilkommer 
af sim Sal: Faders laad 10 Sld. 2 mrk. 15 skl., og systeren Kistine Jensdaatter som og Mortten Munk er 
wærge for tilkommer af sin Sal: Faders laad penge 5 Sld. 1 mrk. 7 skl., er tilsammem som Mortten 
Munk her af boet tager udleeg for penge 16 Sld. 6 skl., hvor for er udlagt, en blak røgget Koe for 6 Sld., 
en bleeget qvigekalf for 1 Sld. 1 mrk., af det utersket Biug 2 Sld. 3 mrk., it tinfad og en tallerken for 3 
mrk., 1 skl., it lidet grønt asketræ for 6 skl., en blaae danzirstøy hofvetdynne for 1 mrk., en linnen pude 
uden vor 1 mrk. 8 skl., en gl. dito for 12 skl., 14 allen hvidt wadmel for 8 mrk. 12 skl., it graat ungt svin 
for 2 mrk. 8 skl., en tønde Biug paa tillet for 4 mrk. 8 skl.,  4 straabonds tønder for 1 mrk., nog hos 
Steffen Christiansen 8 skl., it gl. handklæde for 4 skl., en finne span for 3 skl., :/ 
Forskrefne Jens Christiansdaatter Karne Jensdaatter item daatteren Kirstine Jensdaatter, som 
stiffaderen Jokum Fuk boende i Nexøe er wærge for af deris faderslaad tilkommer en hver 5 Sld. 1 mrk. 
1 skl., der for er udlagt till dem begge som er 10 Sld. 2 mrk. 15 skl., efterskrefne, it brun stiernet spæt 
Horsføll for 1 Sld.,en skeppe Ertter for 1 mrk. 8 skl., it tinfad og en tintallerken for 3 mrk. 1skl., i 
westerseng i westerhuuset en liden pude uden lin vaar for 8 skl., en pude med lin vaar for 1 mrk. 4 skl., 
en liden ferdig lysestage for 12 skl., nogle stomper barket fær for 6 skl., en gl. skouf wogn med 3 hiul 
for 3 mrk., en liden kierne for 6 skl., paa tilled it gl. ølkar for 12 skl., en kitte uden laag for 10 skl., en 
sølfskee foruden navn vog 2 lod 3 qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 4 skl., 9 ½ allen bruelerret á 14 skl er 2 Sld. 5 
skl., it blodrøt studnød for 2 Sld. 2 mrk., hos Jep Jens 3 skl., :/ 
Denne Salige Mands afdøde daatter Elisabet Christiansdaatters eldste daatter Ellene Pedersdaatter, 
som er i ekteskab med Henrik Larsen boende i Nexøe, hende tilkommer af sin Salige Moders laad 6 Sld. 

bornholmerting.dk 75



2 mrk. 13 ¼ skl., og er Henrik Larsen wærge for sin hustruis søster Kirstine Pedersdaatter, som nu er 
uden lands, og nu af sin Moders laad tilkommer 6 Sld. 2 mrk. 13 ¼ skl., er till sammen 13 Sld. 1 mrk. 10 
½ skl., hvor for er udlagt en ung brun snoppet hoppe for 5 Sld., dend 5te tønde paket Rugmel for 1 Sld. 
2 mrk., en tønde Rug paa tillet for 1 Sld. 2 mrk., en tønde Biug for 1 Sld. 8 skl., en tønde haure for 2 
mrk. 4 skl., en skeppe Erter for 1 mrk. 8 skl., af ded utersket Biug 1 Sld. 1 mrk., af sølf knapperne 
helften som er vegtig till 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., hos Jacob Eriksen 1 mrk. 6 skl., en fiske kifve og en kurf for 
3 skl., hos Staffan Christiansen af flæsket at hafve 6 skl., :/ 
Dend 3 die daatter Doretea Pedersdaatter som Jacob Eriksen i Boelsker sogn er wærge for tilkommer 6 
Sld. 2 mrk. 13 skl., der for er udlagt en brun Hoppe er sat for 7 Sld., til ofvers 1 mrk. 6 skl., her foruden 
hos forde Staffan 3 skl.,   
Dend yngste daatter er Anna Pedersdaatter som Hans Eriksen i Boelsker sogn er wærge for, tilkommer 
af sin Moders arf 6 Sld. 2 mrk. 13 skl., der for er udlagt, en røe braaget Koe for 5 Sld., 31 smaae 
Sølfknapper af adtskillige Modeler, vog 5 laad 1 qvintin laadet 2 mrk. 8 skl er 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., legger 
fra sig her af /: naar hun bekommer af flæsket hos Steffen 3 skl., :/ 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., :/  
Belangende denne 18 Jord Eyendoms gaard i Boelsker sogn, som denne Sahlige Mand Christian 
Jacobsen, saa som hand var en høy alderne Mand til sin død, uden nogen anke eller kiere for sig og 
sine arfvinger, hafde udi fuld besiddelse og efter eldgamle adkomster till eyendom var berettiget, 
hvilken eyendomsgaard denne Salig Mand uden skifte efter 2de sine hustruer med sine børn, hafver 
fuldkommen skiftt og deelt. Saa foreenede sig nu samptlig, denne Salige Mand efter lefvende børn og 
arfvinger dem imellem formeeldelst videre bekaastning dermed at spare og forekomme, efter di 2de 
nu lefvende sønner Staffan og Jacob Christiansønner, well viste at lønnens grernis er at ngen anden udi 
omrørte gaard 18 dem fra dend self eyergaards rettighed kunde fratrenge. Saaleedis at denne Salige 
Mands yngste søn Jacob Christiansen, efter sædvaanlig vedtegt her paa landet, hammen kunde være 
berettiget og tilfalde adgangen til forberørte 18 gaard, men som hand ike der til nu løst hafvende, og ei 
dend besvarlighed  vilde sig paatage, bemelte gaard at besidde, men sin fortuna i andre tilfælde at will 
søge, hver for Jacob Christiansen  her nu paa skiftet afstod og ofverdrog ald sin Prætension, adgang og 
rettighed for sig og sine arfvinger, till og udi forberørte 18 gaard til sin broder bemelte Staffan 
Christiansen, hans hustru, børn og arfvinger, og hammem i allemaader at tilhøre uden anke, desligeste 
foreenet sig nu samptlig denne Salige Mands arfvinger om førskrefne 18 gaard med ald sin tilligende 
Eyendom vedhvad navn det nefnis kand at forblifve udi og ved dend prins, som den udi sidste skifte 
efter sin sidste afdøde hustru Margrette Jokumsdaatter, denne Salige Mands lod holde dend 15 May 
1697. Som efter derom oprettet skifte Contract imellem denne Salige Mand og hans da med berørte 
hustru auflede søn Jacob  Chtiansen blef oprettet, befindis att berørte 18 gaard er anslagen i alt for 
penge 240 Sld., af hvilken Summa bemælte søn Jacob Christiansen, da tilkom som endnu resterer, og 
der ved nu foreenet, at skall forblifve dend halfvepart som er 120 Sld., der foruden tilkommer Jacob 
Christiansen isteden for dend andeel ham da til kom af dend 21 gaard i Boelsker sogn. Hvilken gaard 
hans salige Fader denne S: Mand for sin død sig fra skiøtte penge 17 Sld. 2 mrk., resten af gaardens 
værdi foruden de forde 137 Sld. 2 mrk., som Jacob Christiansen tilkommer og er berettiged udi 
forskrefne 18 gaard i Boelsker sogn, kommer de andre denne Sahlige Mands børn og arfvinger tillige 
med Jacob Christiansen til lige skifte og deeling som er 102 ½ Sld., hvor af en broder tilkommer, navnlig 
Staffan Christiansen, Jacob og S: Jens Christiansen én hver 29 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., og datteren 
Elisabeth Christiansdaatter i Gaarden at tilkomme 14 Sld. 2 mrk. 9 1/9 skl., :/  Hvad tentten eller en 
hvers part angaar. Da blef der om imellem samptlig dette Sterfboes vedkommende arfvinger nu 
slutted, at naar Staffan Christiansen vill og kand betale én hver vedkommende arfving sin anpart, skall 
de verre pligtig det at annammer. Men der som nogens anpart blifver bestaaende, da Staffan 
Christiansen den Summa at forrentte, efter der om allernaadigste udgangne forbedring med 5 procent 
og fordi at én hver omrørtte 18 gaard i Boelsker sogn, da deelis i gein 3 sønner og 4 døttre, hvor af en 
hver søn tilkommer 5 Sld. 3 mrk. 6 4/5 skl., og hver daatter 11 mrk. 11 2/5 skl., :/  Item deelis og dend 
forde afdøde daatter Elisabeth Christiansdaatters laad imellem 4er hendis efterlefvende døttre, hvor af 
hverudi forberørte 18 gaard tilkommer 3 Sld. 2 mrk. 10 ¼ skl., og naar saa Staffan Christiansen betaler 
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én hver forskrefne arfvinger og vedkommende forde sin andeel, saa her ved skiøder alle og én hver 
vedkommende og arfvinger Staffan Christiansen berørte 18 gaard i Boelsker sogn Eiendom og 
rettighed, Staffan Christiansen hans hustru Kirstine Ollufsdaatter og samptlig deris børn og arfvinger at 
tilhøre, till auideli arf og eiendom, og ingen anden af dem at verre noget udi Berørte gaard berettiget, i 
nogen eller ringeste maader. Men Staffan Christiansen hans forde hustru børn og arfvinger, dend 18 
gaard i Boelsker sogn. at tilhøre, og hafver till gunidelig arf og eiendom, uden anke eller kiere i nogen 
eller allervigste maader, til hvilket at stadfeste vi nu dette med vore egne hender og signeter bekræfte, 
og end ydermeere skall Staffan Christiansen forpligtet være, at saasnart som nogen af forskrefne 
arfvinger eller wærger begierer sin anpart hofvet Summa som før ermelt at vill hafve betalt. Da skall 
Staffan Christiansen verer forpligtet, till én hver som det begierer, sin andeel udi reede penge at 
forskaffe, og saa lofver én hver sin forberørte andeel af ham at vill annemmer og imodtage, og der for 
att vill Staffan Christiansen tilbørlig qviterer. Till widnisbyrd hafver berørte wurderings mænd tillige 
med Skifteforwalteren, dette med egne hænder tillige med arfvingerne og waargerne uner skrefven og 
med vore zigneter Testererit, at saa skeede med haands paalæggelse paa dend 18 gaard i Bohlsker 
sogn. efter som forskrefvet staar dend 26 February Aar 1703.  Henrik Brugman.  Jacob 
Christiansen. Staffan Christiansen.egtt:  Hans Jensen egen handt.        Henrik HL: Larsen. Mortten M:M: 
Munk.   Jacob JE:S: Eriksen.   Hans Eriksen egen haand. 
Hans Laursen egen haand.  Jens Hansen egen haand  
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Anno 1703. Den 27 February. Er efter Loulig Giorde  Tillysning, Holden Registrering   og  Wurdering, 
Sampt Schifte og Deeling   efter Sahl: Jens Nielsen, som boede og døde paa dend 3die . Jord 
Eiendomsgaard beliggende udi Ibsker sogn. Og ded imellem  denne Salige  Mands efter lefvende hustru 
Giertrud Ibsdaatter, for hende blef efter hendis begiering till laugwærge anordnet Jens Zejersen 
boende i Østermarie sogn. De  paa eene side og paa anden side, denne Sahl: Mands med bemælte sin 
hustru auflede børn, som er 4 sønner og 4 døttre hvor af. 
 
Dend eldste søn er Niels Jensen ungcarl og endnu hiemme  hos sin Moder, og er fuld myndig efter 
loven. 
Dend anden søn er  Jens Jensen paa 17 aar gl. for hammen er til wærge anordnet hans nær slegt, 
Berrild Jensen i Østermarie sogn. 
Dend 3die søn er Peder Jensen paa 11 aar gl. for hammen er til wærge anordnet hans nær slegt, 
Mortten Laursen boende paa 1. waarnede i Østermarie sogn. 
Dend yngste søn er Jep Jensen paa 4de aar gl. for hammen er till wærge anordnet hans nær slegt Niels 
Hansen boende paa 6 Jord Eiendomsgaard i Ibsker sogn. 
Dend elste daatter er Anne Jensdaatter som er i ekteskab med Jørgen Nielsen boende i Østerlaursker 
sogn, som nu mødte her paa Sterfboet. 
Dend anden daatter er Karne Jensdaatter, trolovet med Anders Nielsen af Østerlaursker sogn. som nu 
var her tilstæde, og er for Karne Jensdaatter nu till wærge anordnet bemelte hendis Søstermand 
Jørgen Nielsen. 
Dend 3die daatter er Kirstine Jensdaatter 13 aar gl. for hende er nu till wærge anordnet berørte Niels 
Jensen. 
Dend yngste daatter er Giertrud Jensdaatter paa 9de aar gl. for hende er nu till wærge anordnet hendis 
nær slegt Peder Espersen boende i Østerlaursker sogn. 

  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Mikel Hop og Jens Hansen. Begge boende i bemælte 
Ibsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
Heste og Hopper. 
En brun blaket Hest er taxeret for 12 Sld., en brun Hest for 5 Sld., en røe bliset Foele 6 Sld. 2 mrk., en 
brun stiernet Foele for 6 Sld., en brun snoppet Hoppe for 9 Sld., en brun Hoppe for 5 Sld., en brun 
stierned Hoppe for 7 Sld., en sort bliset Hoppe for 6 Sld., it sort brun Horsføl for 2 Sld., en brun snoppet 
Hoppe for 8 Sld., 
Qvueeg. 
En røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., endnu en røe Koe for 5 Sld. 2 mrk., nogen rød Koe 5 Sld., en gl. Røed Koe 
for 3 Sld., en røe brun hofvet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe stiernet Koe for 5 Sld. 2 mrk., nog en røe 
stiernet Koe for 5 Sld. 2 mrk., n røe skiøldet Koe for 5 Sld., en røe braaget Koe for 5 Sld. 1 mrk., en røe 
røgget koe for 4 Sld., en brun Koe paa leye hos Anders Andersen paa 36 gaards grund i Østermarie, er 
sat for penge 3 Sld., der af skall betalis leye for i aar till allehelgen nest følgende, en røe beltet Koe paa 
leye hos Albert Møller i Saniche er sat for 3 Sld. 2 mrk., deraf skulle betalis leye till Allehelgen nest 
kommende, men som Albert Møller har it røe beltet studnød her fra boet, at føede for samme leye 
forblifver ded der ved, og er bemelte røe beltet studnød nu satt for penge foren røe hielmet Koe paa 
leye hos Mortten Laursen i Listed, nu satt for 5 Sld. 2 mrk., der af skall betalis till Allehelgendag nest 
kommende for indeverrende aar, en blak hielmet Koe hos Lauris Laursen i Aaker dogn, nu satt for 5 Sld. 
2 mrk., for leyen har hand it bleg hielmet studnød her fra boet at føde, og der for leyen betalt till 
Allehelgen 1703. og er samme bleg hielmet studnød nu sat for 3 Sld., Widere er wurderit it sort 
studnød for 7 Sld., it blaket studnød for 3 Sld. 2 mrk., it røt studnød for 7 Sld., it røe stiernet studnød 
for 3 Sld., it grimmet studnød for 2 Sld. 3 mrk., til Hans Andersen paa halne i Østermarei sogn, er her 
fra boet, it brun beltet studnød, nu sat for 3 Sld., hos Olle Andersen i Ibsker sogn, er it røe beltet 
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studnød nu sat for 3 Sld., her i boet findis, it røe beltet studnød for 2 Sld., it røe beltet studnød for 2 
Sld., it røe bleeget studnød for 2 Sld., it røt studnød for 2 Sld., it røe stiernet studnød for 1 Sld. 3 mrk., 
it røe beltet studnød for 1 Sld.3 mrk., endnu it røe stiernet studnød for 1 Sld. 3 mrk., it røe hielmet 
Tyrnød for 1 Sld. 2 mrk., it røt qvigenød for 2 Sld., it bleeget Qvigenød for 3 Sld., it røe snoppet 
Qvigenød for 1 Sld. 1 mrk., en røe røgget Qviekalf for 1 Sld.,  
Faar. 26 gl. Faar støket er sat for 3 mrk. 8 skl., er 22 Sld. 3 mrk., 
Gies en gl. Geis for 1 mrk. 8 skl., 2 unge Gies á 1 mrk er 2 mrk.,  
Svin. En hvid galt for 1 Sld. 2 mrk., endnu en hvid galt for 5 mrk., 2 hvide Søer á 5 mrk er 10 mrk., 2 
hvide galt grise á 3 mrk. er 1 Sld. 2 mrk., it sort beltet galt svin for 2 mrk., it hvidt Soesvin for 2 mrk.,  
Senge klæder i Østerhuuset, i wester seng, 1 blaae ranned hiem wefvet Olmerdugs ofverdynne for 2 
Sld., en linnen underdynne for 2 Sld., en linnen hofdynne 3 mrk., 2 hofvet pude af fornefne olmerdugs 
wefning med lin waar paa á 3 mrk., er 1 Sld. 2 mrk., 2 bruegarns lagen á 3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk.,  
I Westerhuuset i dend wester seng, en blaae rannet bolster ofverdynne for 3 Sld., en sort rannit 
wadmelsdynne 2 Sld., 2 olmerdugs puder med lin vor styket sat for 3 mrk. er 1 Sld. 2 mrk., 2 linnen 
hofvet puder á 2 mrk. er 1 Sld., it hampe brue garns lagen for 2 mrk. 8 skl., it andet bruegarns lagen for 
3 mrk., i øster seng i bemelte, en olmerdugs blaae rannet hiem wefvet ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., en 
linnen  gl. underdynne for 1 Sld. 2 mrk.,  med faafri udi, en linnen hofvetdynne for 3 mrk., 2 bolster 
puder med lin waar paa støkt er satt for 4 mrk., er 2 Sld., en gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder en nye wefvet agedynne for 4 mrk., en nye wefvet agedynne for 3 mrk. 8 skl., en syed 
agedynne for 4 mrk., en syed agedynne paa grøn baand for 4 mrk., en syed agedynne paa guull bon for 
3 mrk., it syed hiønde paa sort bond for 2 mrk., it syed hiønde paa grøn bond for 2 mrk., en syed 
benkedynne for bordenden i stuen 3 allen lang i dragsømbs mynster for 1 Sld. 2 mrk., it syed hiønde 
paa brun bon for 2 mrk., en speoelskadet benkedynne 8 allen lang under winduen i stuen for 2 Sld. 2 
mrk., én nye wefvet benkedynne paa nørre benk i stuen 2 allen lang for 2 mrk., en nye wefvet 
agedynne for 2 mrk.,  
Kaabber wahre. 
En brøgger kiedel paa en tønde stoer, er wigtig till penge 20 Sld., en brøger kedel paa 1 ½ fiering som 
er gl. kaabber, er wegtig til penge 3 Sld., en brendevins pande med hat og piber, er wegtig till penge 18 
Sld., én fiering stor kaabber kedel nog it lis pund er 7 Sld. 2 mrk., en stor span kaabber kedel weyer 10 
pund er 3 Sld. 3 mrk., en liden span kedel er vegtig 6 pund er sat for 2 Sld. 12 skl., én gl. liden kaabber 
kedel veyer 6 pund er sat for 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., en liden kaabber kedel nog 3 slaalpund er satt for 3 
mrk., en malm gryde paa en span stoer vogit lispund er sat for 18 mrk., en nye kaabber kedel paa en 
span stoer er vægtig 7 ½ skaalpund er sat for 3 Sld. 2 mrk., i en seng i krubhuuset wæsten till, en hvid 
ullen ofverdynne er sat for 2 Sld., en gl. hvid ullen ofverdynne for 1 Sld., en hvid ullen underdynne for 1 
Sld., en hvid ullen hofpude med lin vor paa for 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk.,  
Mæssing.  En stor mæssing lysestage er sat for 1 mrk. 8 skl., én mindre mæssing lysestage for 1 mrk. 4 
skl., en mindre mæssing lysestage for 1 mrk.,  
Thin. 
It fladt lidet tin fad er med it stempel vegtig till penge 2 mrk. 4 skl., it fladt tin fad med tre stempel 
vegtig till penge 3 mrk., it breebredet thin fad med en stempel vegtig till 2 mrk. 10 skl., it noget dybt 
tinfad med 3 stempel paa, er vegtig till penge 3 mrk. 8 skl., it fladt tinfad med en stempel paa er vegtig 
til penge 2 mrk. 8 skl., it dybt tinfad med it stempel paa er vegtig til penge 3 mrk., it dito for 3 mrk., it 
half dybt tinfad med 3 stempel paa, er vigtig til penge 3 mrk. 8 skl.,  
Sølf. 
It sølf beger paa en half pell stoer, er vegtig till penge 6 Sld., en sølf skee tegnet med PNS. BID: 1655 er 
vegtig til peng 1 Sld. 1 mrk., en flad skaftet sølf skee tegnet med HHS. BHD 1653 er vegtig till penge 1 
Sld. 2 mrk.,  
I Stuen. 
It askebord med lugt foed og skuffe og dreyede stolper for 5 Sld., it lidet førre bord med foed neederst 
i stuen for 3 mrk., 4 bag stoele med bræ sæde  á 2 mrk er 2 Sld., it førre bord med skuffe og fod i 
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østerhuus for 6 mrk., en fyrrebenk sammested med post for 2 mrk. 8 skl., it sengested østen till for 2 
mrk.,  
I Wæsterhuuset.  It fir kantig sengested for 3 mrk., én eege kiste med laas er sat for 2 Sld., it gl. 
wraaeskab med gl. laas for 2 mrk.,  
I Krobhuuset.  En gl. eege kiste foruden laas og hengsler for 2 mrk., it gl. madskab uden laas for 2 mrk., 
it deignettug for 2 mrk.,  
I Krubhuus Cammerit.  En fem fierings øltønde for 2 mrk., 2 ølltønder á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., 8 
sybøtter á 2 skl er 1 mrk., 4 spanner á 3 skl er 12 skl.,  
I Steerhuuset.   It ølkar paa 1 ½ tønde stoer for 3 mrk. 2 straabonds tønder for 1 mrk.,  
I Cammered ved steerhuuset, it 5 fierings fad till øll for 2 mrk. 8 skl., en straabonds tønde for 4 skl., en 
haand qvern med huus og jern seyl for 3 mrk., i westerport, en ploug med behørige jern, hiul og bøsse 
med dret for 1 Sld. 2 mrk., endnu en ploug med forslit jern hiul og bøsse for 1 Sld. 2 mrk., 2 harrer med 
fulde forslite jern tinner udi á 6 mrk er 3 Sld., en wogn med smaa stier i gaarden, med hammel, tøm og 
seeler for 4 Sld. 2 mrk., endnu en gl. wogn som er adtskilt, og ligger westen till under røsten som er 4 
hiul og 2 wogn ree 2 Sld., en gl. sleede med jern vidier for 1 mrk., en sleede i gaarden med jern vidier 
for 2 mrk., 2 aar med bihl paa o østerlade á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., it par Høe stier med elletræ for 1 
mrk., it langt fyrre bordblad for 1 mrk. 8 skl.,  
Jern Wahre. 
It stok øpse for 2 mrk. 8 skl., en staur øpse for 1 mrk. 4 skl., en luig rifve med skaft og ring for 1 mrk., en 
dito for 8 skl., en stolpe naur for 6 skl., 2 seyser med bom og ringe á 3 mrk er 6 mrk.,  
I Krubhuus Cammeret. 
2 tønder rugmeehl beregnet udi it fad og en tønde á 9 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en tønde Biug mehl for 1 
Sld. 2 mrk.,  
I Westerhuuset. 2 tønder rugmeell iit lidet Car, tønden satt for 9 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., en tønde 
rugmeel for 2 Sld. 1 mrk., en tønde rugmeel, hvor af noget er aftagen sat for 1 Sld. 3 mrk., en tønde 
med Biugmeel for 6 mrk., en gang nye hnife som ike er udryddet findis i qvern huuset sat for 3 Sld., Saa 
blef angifven af Enken og arfvingerne, som og nu blef talt reede penge udi Danske Croner og halfve 
Sld., tilsammen dette Sterfboe tilhørrende penge 120 Sld.,  
Belangende hvis sæd som nu her ved Sterfboet er i behold, Item 8te tønder torsken Biug saa og 16 
tønder Haufre, hvilken sæd til sammen med arfveingerne nu her paa skiftet, saa vel som de umyndiges 
wærger, samtøket, at Enken skal nyde og beholde, en deel til denne 3 gaards besaaelse, og en deel til 
sin egen og de umyndiges føde og fremtarf, og skall Enken der foruden betale dend restende bog 
clarings og Jordebogskat med egte og knegte penge for afvigte aar 1702. og naar det efter kommis, 
skall Enken sæden til forskrefne angerløs beholde.  
Summa Andrager ald forskrefne løsøre og penge, som er angifven til Sterfbos middel i alt penge 517 
Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Anders Mikelsen boende i Ibsker sogn, som nu var her tilstæde, og vedgik at verre skyldig her til boet 
laantte penge 20 Sld., rentten betalt till dato. 
Peder Bran i Ibsker sogn var og her tilstæde, og vedstod at verre skyldig her til boet hofvet Summa 10 
Sld., hvor af resterer rentte til dato som Peder Bran og vedgik 14 mrk., er tilsammen 13 Sld. 2 mrk., her 
for er i forsikring en drefven kaaber kedel, som er af wurderings mændene anseet, og befandt at 
samme kaaber kedel er paa en tønde stoer og veyer 1 ½ lispund nu var Peder Bran her tilstede og 
lofvet till nest kommende fisked at vil indløse samme kedel og hvis det ike skeer da hvis kedelen ike 
tilstreke kand, lofvet Per Brand forsikring udi hvis andet boe hafve hand eyer, saa at dend skall vorde 
uden skade som denne resterende gield hos Per Brand vorder tillagt. 
Hans Ladsen udbøgger paa Sahl: Jens Olsens grund i Ibsker sogn, var og her tilstæde og vedstoed her 
till boet at verre skyldig penge 3 Sld., 
Anders Larsen i Svaniche har og vedstaaet her till boet, at verre skyldig hofvet summa 7 Sld. 1 mrk., der 
af rentte at rester i elfve aar er 15 mrk. 13 skl., er saa hofvet sum og rentte penge 11 Sld. 13 skl., her 
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for 2 til forsikring, er kaaber kedel paa 3 fiering stor, er vegtig it lispund 11 pund som med første skal 
indløssis saafremt dend ike skal blifve dend till eyendom, som denne gield her efter vorde tillagt. 
Povel Arist boende i Aarsdale var he tilstæde, og vedgik att werre skyldig her til boet penge 3 Sld., 
deraf rester rentte fra 1701 till dato 1 ½ aar 14 skl., her for er til forsikring af Powel Aristsen till den 
Sahl: Mand lefveret, it skiødebref datteret dend 28 febe: 1701. melder om 6 skepper landbiug jord 
Povel Aristsen sig af Mikel Hansen har handlet liggende i Aarsdalle wang. 
Hans Laursen weyrmølle boende i Østermarie sogn.har vedstaaed at verre skyldig her til boet penge 9 
Sld., deraf rentte i 1 ½ aar till dato er 2 mrk. 11 skl.,  
Olle Andersen paa ded 14 waarnede i Ibsker sogn var her tilstæde, og vedstoed her till boet at verre 
skyldig hofvet summa penge 12 Sld., deraf er rentten betalt till dato, og har Olluf Andersen for hofvet 
Summen forhen forsikret som hand nu stod af verre hos ham i behold, én røe røgget og en rød stud, 
hvor udi gielden, naar dend her efter vorder udlagt rigtig skal verre forsikred og skadisløs holden, og er 
samme berørte stude nu udi fierde aar gl.; 
Hans Andersen paa hallerne i Østermarie sogn er skyldig her til boet, som hand har vedgaaet laantte 
penge hofvet Summa 16 Sld., deraf er till dato resterende rentte i 1 ½ aar, som er betalt med foerløn 
paa it studnød.  
Petter Hansen i Svaniche har vedstaaed her till boet, skyldig at verre laante penge 2 Sæd. 3 mrk., Sahl 
Jep Bødkers enke i Østermarie sogn er skyldig af hvis som udi hendis Sahl: Mands Skiftebref ommeldis 
penge 4 mrk.,  
Mons Andersen paa 40de gaards grund i Østermarie sogn, er her skyldig till boet, som hand har 
vedgaaet penge 3 mrk.12 skl., Uvis Niels Ibsen paa Wallensgaards godset boende i Østermarie sogn er 
skyldig her till boet penge 9 Sld., vis Peder Henriksen i Ibsker sogn, var her tilstæde og vedstoed at 
verre skyldig laantte penge 5 Sld., endnu laant 2 Sld. 8 skl., er tilsammen penge 7 Sld. 8 skl., rentten 
vedstoes her till Sterfboet till dato at verre betalt, Rasmus Jensen paa Mikel Hops grund i Ibsker sogn 
her vedstaaed her til boet at verre skyldig som rester paa en Hoppe penge 4 Sld.,  
Peder Hansen boende i deigne gaarden i Ibsker sogn, er sktldig her til boet efter arfvingernis 
angifvende penge 3 mrk. 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne angifvende tilstaaende Gield till penge 111 Sld. 12 skl.,  
Summa Summarum andrager ald forskrefne løsøre reede penge pg tilstaaende Gield till penge i alt 628 
Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Saa blef samptlig de vedkommende af Skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette 
Sterfboes middel att angifne. 
Hvor till de svarede, at de ike viste meere at angifve, end angifvett  er og forskrefvet staar, allemeste 
denne fornefne 3 gaard, som denne Salige Mand med sig Hustru og børn er bereyttiget, efter der om 
ældgamle adkomst brefve, og som denne Sahlige Mand udi sin tid hafver forbedret denne 3 gaard i 
Ibsker sogn udi sin hvis biugning og tilligste, Saa dend nu ike med kand deelis.  
Saa Remitteris dessen beskaffenhed her fra till samfrenders kiendelse og udreigning, hvor ved .Saa 
dette Sterfboes registering nu Sluttes. 
Hvornest blef angifven denne Sahl:  Mand ifare eller gangklæder, som nu af wurderings mændene er 
efterseet og Taxerit nemlig, en sort biørneskind forrede hufve med klæde pull er taxeret for 2 Sld., en 
sort Hat for 3 mrk., en gl. vendt sort klædis kioel for 2 Sld. 2 mrk., en røed fifskaftes forskiortte med tin 
knapper udi for 3 mrk., Summa 6 Sld., forskrefne ifareklæder, efter foreening imellem arfvingerne, som 
skeede nu her paa Sterfboet, skall deelis berørtte denne Sahl: Mand efter lefvende 4 sønner imellem, 
Saaleedis at dem efter haanden skal forslide, hvorimod denne Sahl: Mands døttre naar moderen ved 
døden afgaar skall nyde og imellem dehlis de Ifareklæder, som hun  sig da kand efterlade, og der udi 
skall sønnerne ingen laad deel, saa paa dend tiid til reignis, hvor for nu deelis forskrefne 6 Sld., imellem 
forskrefne denne Sahl: Mands 4de sønner, er deraf en hver laad 6 mrk.,  
Saa er dend elste søn Niels Jensen for sin anpart 6 mrk., nu udlagt en sort klædis vendt kioel, som er 
satt for 10 mrk., legger fra sig deraf 4 mrk.,  
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Dend anden søn er Jens Jensen som Berrild Jensen er wærge for, for sin anpart 6 mrk., er udlagt en sort 
biørneskind forret hufve som er satt for 2 Sld., legger fra sog deraf 2 mrk.,  
Dend 3die søn er Peder Jensen som Mortten Laursen er wærge for, for hans anpart 6 mrk., er udlagt en 
sort hatt for 3 mrk., hos sin elste broder Niels Jensens laad at hafve 3 mrk.,  
Dend yngste søn Jep Jensen, som Niels Hansen i Ibsker sogn er wærge for, for hans anpart 6 mrk., er 
udlagt én røed fifskaftes foreskiorte for 3 mrk., hos sin elste broder Niels Jensen 1 mrk., og hos sin 
broder Jens Jensens laad at hafve 2 mrk.,  
Hvor nest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætentioner, og er der til giort udleeg som 
her efter følger, nemlig. 
Efter it skiftebref oprettet efter Sahl: Jep Jensen paa 33 gaard i Østermarie sogn. datterit dend 18 juny 
aar 1700 befindis denne Sahl: Mand Jens Nielsen at verre tilordnet at værge for dend berørte Sahl: 
Mands Søn Jens Ibsen, som endnu er udenlands og tilkommer først efter sin Sahlige Moder 13 mrk. 6 
skl., nog efter sin Sahlige Fader 14 mrk. 12 skl., er tilsammen hofvet Summa penge 7 Sld. 2 skl., deraf 
reignis rentte til dato, naar wærgepenge fradragen 2 mrk. 8 skl., er saa capital og rentte 7 Sld. 2 mrk. 
10 skl., Saa er ved denne Sahlige ands dødelig afgang, nu til wærge anordnet Peder Ollufsen boende 
paa dend 33 gaard i Østermarie sogn, som ham der till efter loven svarer, saa og er for Summen nu 
udlagt hos Peder Henriksens Søn, som boer paa dend 2 gaard i Ibsker sogn at fordre, som hand her til 
Sterfboet har vedgaaed, att er skyldig laantte penge 7 Sld. 8 skl., af de reede penge at hafve 2 mrk. 2 
skl., :/ 
Viidere befindis paa skifte efter dend Sahl: Mands broder Jep Nielsen paa 2 gaard i Ibsker sogn, at  
denne Sahl: Mand Jens Nielsen er tilordnet at wærge for berørte Sahl: Mands Søn Lars Ibsen, men som 
Sahl: Jens Nielsen af hans tilfalden arfvepart, er noget til sig hafve annammed, men hos hans Stiffader 
Peder Henningsen udi alt endnu er bestaaende, Saa skeer det till endelighed her ved Sterfboet, at i 
denne Sahl: Mands sted er till wærge anordnet Mogens Bendsen boende paa 26 gaard i Østermarie 
sogn, hvor om hand videre har att rette sig efter lowen. 
End viidere angaf Lars Hiort boende i Boelsker sogn at denne Sahl: Mand Jens Nielsen paa skifted efter 
hans Sahl: Fader Povel Hiort i bemelte Boelsker sogn er tilordnet at wærge for dend Sahl: Mands Søn 
Niels Pofvelsen Hiort, saa i hvor vel denne Sahlige Mand ike har paa hans wegne bekommet skillings 
werdi. Men forblef hos hans Moder bestaaende, og siden forarmet, at hun ike kunde børnens 
tilfaldene arfve besvare. Saa sambtøkte nu dette Sterfboes vedkommende heraf boet berørte 
myndling at nyde udleeg for sin arfvepart efter Sahl: fader som er 3 Sld. 1 skl., :/ 
Saa er ved denne Sahl: Mands dødelig afgang nu igen til wærge anordnet, myndlingens halfbroder 
Claus Hiort boende i Bohlsker sogn som det efter Moderen hafver at forestaae, og for summen er 
udlagt at affordre hos Hsns Lassen udbygger paa Sahl: Jens Ols grund i Ibsker sogn som hand her til 
boet efter egen vedgaaelse skyldig er penge 3 Sld., hos Enken at hafve 1 skl., :/ 
Item befindis at denne Sahlige Mand Jens Nielsen er tilordnet paa skifted efter Sahl: Lars Andersen i 
Ibsker sogn at wærge for hans daatter Bendte Larsdaatter, og ei noget løsøre paa hendis wegne 
bekommet, men af dend 35te gaard paa hendis weigne annammett Jorde penge 7 mrk. 8 skl., der till 
bereignis rentte 8 skl., er saa som her af boet besvaris penge 2 Sld., Saa er ved denne Sahl: Mands 
dødelige afgang, nu igien till wærge anordnet hendis Morbroder Peder Torbersen i Hormangaarden 
udlagt, af de reede penge at hafve 2 Sld., :/ 
Paa skifted efter Sahl: Jep Hansen Bødker paa 36 gaards grund i Østermarie sogn er og denne Sahlige 
mand tilordnet at wærge for hans søn Hans Ibsen, endnu uden lands og efter skiftebrefvet udviisning ej 
noget er arfved, saa skeer det alleneste till efter retning, at denne meening her udi indførris, og saa 
derved forblifver. 
Mikel Madsen i Svaniche fordrer for en skeppe humle som arfvingerne angaf penge 3 mrk. 8 skl., her 
for er udlagt, en hvid galt som er sat for 3 mrk., en lyng rifve med ring og skaft for 8 skl.,  
Imod denne Sahl: Mands udfart eller begrafvelsis bekostning, begiertte Enken ej meere att nyde som 
billigt eragtis end 20 Sld., her for er udlagt en brun blaked Hest er sat for 12 Sld., en brun snoppet 
Hoppe for 8 Sld.,:/ 
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Skifteforwalteren for sin Salarium 6 Sld., udlagt af de reede penge at hafvis de 6 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning med slet papir i alt 13 Sld., udlagt af de reede 
penge at hafvis disse 13 Sld., stemplet papir till denne forretning for 2 Sld. 1 mrk., tillagt af de reede 
penge at hafvis disse 2 Sld. 1 mrk., :/ 
Wurderings mændene for deris umage hver 4 mrk., er 2 Sld., udlagt, af de reede penge at hafvis disse 2 
Sld.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 56 Sld. 3 mrk. 3 skl.,  
Lignet blifver udi behold, og til deeling penge 571 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfve part som er penge 285 Sld. 3 mrk. 8 ½ skl.,  
Dend anden halfvepart skulde vell deelis imellem denne Sahl: Mands efter lefvende forskrefne 4 
sønner og 4 døttre, men som  
dend eldste daatter Anna Jensdaatter som er i egteskab med Jørgen Nielsen i Østerlaursker sogn, 
forhen her af boet udi sine forældris welmagt hafver bekommet, da hun med bemelte sin Mand kom i 
egteskab én deel udflye, og medgift, hvor for nu Jørgen Nielsen som var her tilstæde, af 
skifteforwalteren blef tilspurdt, om hand vilde dermed være fornøyet, udi denne arfvegang at miste 
laad af løsøre; hvor til hand svarede, at hand dermed vilde verre tilfreds og fornøyet, og ey meere 
arfvepart nu af løsøre godset var begierendis. Men forbeholte sig sin andeel at arfve af dend 3 gaard i 
Ibsker sogn sin hustruis part deraf at arfve.  
Hvis aarsage dend anden halfvepart af løsøre godset, nu deelis imellem de andre denne Salige Mands 
børn som er 4 sønner og 3 døttre og er der af en broderlaad penge 51 Sld. 3 mrk. 14 6/11 skl., og en 
søsterlaad er penge 25 Sld. 3 mrk. 15 3/11 skl.,  
For Enkens anpart som er 285 Sld. 3 mrk. 8 skl., er udlagt efter skrefne, en brun Hest for 5 Sld., en brun 
stiernet Hoppe for 7 Sld., en røe Koe for 4 Sld. 2 mrk., endnu en røe Koe for 5 Sld. 2 mrk., endnu en 
røed Koe for 5 Sld., en gl. røed Koe for 3 Sld., en røe brun hofvet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røed stud for 
7 Sld., it røe stiernet studnød for 3 Sld., it røe grimmet studnød for 2 Sld. 3 mrk., it røe beltet studnød 
hos Olle Andersen i Ibsker sogn er sat for 3 Sld., her i boet it røe bleget studnød for 2 Sld., it røt 
studnød for 2 Sld., it røe stiernet studnød for 1 Sld. 3 mrk., it røe beltet studnød for 1 Sld. 3 mrk., it røe 
snoppet Qvienød for 1 Sld. 1 mrk., en røe røgget Qvigekalf for 1 Sld., 20 Faar á 3 mrk. 8 skl er 17 Sld. 2 
mrk., en gl. Gaas for 1 mrk. 8 skl., 2 unge Gies for 2 mrk., en hvid Soe for 1 Sld. 1 mrk., en hvid galt for 1 
Sld. 1 mrk., endnu en hvid galt for 3 mrk., it hvidt Ornesvin for 2 mrk., i Østerhuus i dend wester seng, 
en blaae ranned hiem wefvet olmerdugs dynne for 2 Sld., en linnen underdynne for 2 Sld., en linnen 
hofdynne for 3 mrk., 2 olmerdugs puder med lin vor for 1 Sld. 2 mrk., 2 bruegarns lagen for 1 Sld. 3 
mrk., en syed agedynne paa gull bon for 3 mrk., it sydt hiønde paa sort bon er sat for 2 mrk., endnu en 
syed agedynne for 4 mrk., en benkedynne for bordenden i stuen 3 allen lang i dragsøms mynster for 1 
Sld. 2 mrk., it syed hiønde paa brun bon for 2 mrk., en spoelskadet benkedynne 8 alen lang under 
winduen i stuen for 10 mrk., en wefved benkedynne paa nørrebenk 2 allen lang for 2 mrk., en 
brendeviins pande med hat og biber for 18 Sld., en stoer span kaabber kedel 10 pund for 3 Sld. 3 mrk., 
en liden span kedel vog 6 pund for 2 Sld. 12 skl., en brøgger kedel paa 1 ½ firing stor gl. kaabber er 
vigtig till penge 3 Sld., en lysestage af messing er sat for 1 mrk. 4 skl., en mindre lysestage for 1 mrk., 
Thin. It lidet fladt Tin fad med en stempel for 2 mrk. 4 skl., it fladt tin fad med tre stempel for 3 mrk., it 
dybt tin fad med 3 stempel for 3 mrk. 8 skl., it tin fad med it stempel for 3 mrk., it aske bord i stuen 
med skuffe lugt foed og dreyede stolper for 5 Sld., it lidet fyrebord i stuen med foed for 3 mrk., 2 
bagstoele á 2 mrk er 4 mrk., it sengested i østerhuus for 2 mrk., forde 2de sølf skeer 2 Sld. 3 mrk., I 
krobhuuset en ege kiste uden laas og hengsler for 2 mrk., it gl. madskab uden laas for 2 mrk., it deigne 
trug for 2 mrk., i krubhuus cammeret en 5 fierings øltønde for 2 mrk., 2 ølltønder for 3 mrk., 8 sybøtter 
á2 skl er 1 mrk., 4 spanner á 3 skl er 12 skl., i steerhuuset it ølkar paa 1 ½ tønde 3 mrk., 2 straabonds 
tønder for 1 mrk., en haand qvern med huus og seyl for 3 mrk., en ploug som er med fornefne behør 6 
mrk., en jern tinnet harre for 6 mrk., en wogn med smaa stier hammel, tøm og halseeler for 4 Sld. 2 
mrk., en sleede i gaarden med jern vidier for 2 mrk., 2 aar med bihl paa i østerlade á 12 skl er 1 mrk. 8 
skl., it par høe stier med elletræer for 1 mrk., it langt fyrre bord blad for 1 mrk. 8 skl., en jern haand 
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atang for 2 mrk. 8 skl., en stokøpse for 2 mrk. 8 skl., en staurøpse for 1 mrk. 4 skl., en liug rifve for 1 
mrk., en stolpe naur for 6 skl., en seis med bom og ringe for 3 mrk., i krobhuus cammeret 2 tønder 
roug meel beriegnet udi it fad og en tønde for 4 Sld. 2 mrk., en tønde Biug meel for 1 Sld. 2 mrk., 
engang nye hiul urøddet for 3 Sld., 4 huilog 2 wogn ree under wæster ryste for 2 Sld., af de reede 
penge at hafve 47 Sld. 13 skl., af hvis Niels Ibsen paa Mallendsgaard godset boende i Østermarie sogn. 
her til boet er skyldig, er her til udlagt 4 Sld. 2 mrk., :/ hos Anders Larsen i Svaniche som hand af 
Capitall og rentte her til boet er skyldig, og der for en 3 fiering kaabber kedel til underpandt for penge 
11 Sld. 13 skl., Hos Anders Mikelsen i Ibsker sogn, som hand har vedgaaet her til boet at verre skyldig, 
som før ermælt penge 20 Sld. Hos Olle Andersen paa 14 wornede i Ibsker sogn med fornefne forsikring 
som hand har vedgaaet her til boet at verre skyldig at hafve 12 Sld., i en seng i Krobhuuset, westen till, 
en hvid ullen ofverdynne for 2 Sld., en dito ullen ofverdynne for 2 Sld 2 mrk., en hvid ullen underdynne 
og for 4 mrk., en hvid ullen hofvet pude med lin vor paa for 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., hos 
Peder Bran i Ibsker sogn med fornefne forsikring at hafve 13 Sld. 2 mrk., en røe stiernet Koe for 5 Sld. 2 
mrk., it hvidt Soesvin for 2 mrk., en straabonds tønde i Steerhuuset for 4 skl., hos Sønnen Jens Jens 
udleeg som Berrild Jensen betale 2 skl., :/ 
Dend elste Søn Niels Jensen for sin anpart, som er i løsøre efter faderen udi forskrefne maade penge 51 
Sld. 3 mrk. 14 skl., er udlagt følgende, en sort bliset Hoppe for 6 Sld., it røt studnød for 7 Sld. It blaker 
studnød for 3 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., it sort beltet galt svin for 2 mrk., 
it syed hiønde med grøn bon for 2 mrk., en fiering stoer kaabber kedel vegtig till 7 Sld. 2 mrk., af de 
reede penge at hafve 6 Sld. It bræ breedet tin fad for 2 mrk. 10 skl., en bagstoel for 2 mrk., it førre bord 
med foed og skuffe i Østerhuuset for 6 mrk., en fyrre benk med post for 2 mrk. 8 skl., it firkantet 
sengested i westerhuuset for 3 mrk., it wraaeskab med gl. laas for 2 mrk., it fem fierings ølfad i 
Steerhuus cammerit for 2 mrk. 8 skl., en ploug med behørige jern og hiul for 6 mrk., en harre med jern 
tinner for 6 mrk., en sleede med jern vidier for 1 mrk., dend mindste jern stang for 1 mrk. 8 skl., hos 
Niels Ibsen i Østermarie sogn at affordre 3 mrk. 6 skl., hos Hans Larsen Wejrmøllere at hafve Capital og 
rentte som før ermælt som er penge 9 Sld. 2 mrk. 11 skl., deraf at hafve de 8 Sld. 2 mrk. 14 skl., resten 
er 3 mrk. 13 skl., :/ 
Dend anden søn Jens Jensen som Berrild Jensen er wærge for, ham tilkommer af løsøre arf 51 Sld. 3 
mrk. 14 skl., der for er udlagt, af de reede penge at hafve 6 Sld., en brun stiernet Foele for 6 Sld., en 
tøe braaget Koe for 5 Sld. 1 mrk., it brun beltet studnød hos Hans Andersen paa Holme for 3 Sld., it røe 
beltet studnød for 2 Sld., en malmgryde paa en span stoer vog it lispund er satt for 4 Sld. 2 mrk., en nye 
wefvet agedynne for 3 mrk. 8 skl., en bagstoel med bræsæde for 2 mrk., af forde Sølfbeeger 1 Sld., en 
seys med bom og ringe for 3 mrk., en tønde med Rugmeel i westerhuus for 2 Sld. 1 mrk., hos Niels 
Ibsen i Østermarie sogn af hvis hand er skyldig 3 mrk. 4 skl., hos Hans Andersen paa Hallene i 
Østermarie sogn af hvis hand her til boet er skyldig, helften som er 8 Sld., hos Petter Hansen i Svaniche, 
som hand er skyldig som før ermælt her til boet at fordre 3 mrk., og 2 Sld., it fladt tin fad med it 
stempel paa for 2 mrk. 4 skl., I westerhuus i wester seng, en blaae ranned bolster ofverdynne for 3 Sld., 
en sort ranned wadmels underdynne for 2 Sld., 2 olmerdugs puder med lin waar paa á 3 mrk., er 1 Sld. 
2 mrk., 2 linnen hofdynner for 1 Sld., en stoer messing lysestage for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 10 skl., :/ 
Dend 3de søn Peder Jensen som Mortten Larsen i Østermarie sogn er til wærge anordnet for hammen 
tilkommer i løsøre arf, efter sin Sahl: Fader penge 51 Sld. 3 mrk. 14 skl., der for er udlagt følgende en 
røe bliset Foele for 6 Sld. 2 mrk., en røe stiernet Koe for 5 Sld. 2 mrk., it røe hielmet Tyrnød for 6 mrk., 
en hvid galt for 1 Sld. 2 mrk.,  i wester seng i westerhuus, it hampe bruegarns lagen for 2 mrk. 8 skl., it 
andet bruegarns lagen for 3 mrk., en nye wefvet agedynne for 4 mrk., hos Hans Andersen paa Hallene i 
Østermarie sogn af hvis hand her till boet er skyldig at fordre 8 Sld., af de reede penge 9 Sld., hos 
fornefne Niels Ibsen 3 mrk. 4 skl., af en sølf staab 1 Sld., en ege kiste med laas i wæsterhuus for 2 Sld., 
en blak hielmet Koe paa leye hos Lars Larsen i Aaker sogn er sat for 5 Sld. 2 mrk., for leyen er at forde it 
bleeg hielmet studnød som er sat nu og her tillagt for 3 Sld., 2 tønder Rugmeel i it lidet kar i 
westerhuuset er sat for 4 Sld. 2 mrk., it halft dybt tinfad med 3 stempel paa for 3 mrk. 8 skl., til ofvers 6 
skl., :/ 
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Dend yngste søn Jep Jensen som Niels Hansen i Ibsker sogn er wærge for tilkommer i arf efter sin Sahl: 
Fade 51 Sld. 3 mrk. 14 skl., der for er udlagt af de reede penge 9 Sld., af Sølf staaben 1 Sld., en brun 
Hoppe for 5 Sld., it sort brunt Horsføll for 2 Sld., Helften af fornefne brøger kedel som er 10 Sld., en røe 
hielmet Koe paa leye, hos Mortten Larsen i Listed, nu sadt for 5 Sld. 2 mrk., it røt Qvienød for 2 Sld., it 
bleget qvienød for 3 Sld., en hvid Soe for 1 Sld. 1 mrk., en tønde Rugmeel i  
Westerhuuset, hvor af noget er aftagen satt for 1 Sld. 3 mrk., en tønde med Biugmeel for 1 Sld. 2 mrk., 
hos Powel Aristsen i Aarsdalle med capitall og rentte 3 Sld. 14 skl., hos Jep Bødkers Enke i Østermarie 
sogn 4 mrk., hos Mouns Andersen paa 40 gaards grund i Østermarie sogn 3 mrk. 12 skl., hos Rasmus 
Jensen paa Mikel Hops grund 4 mrk., hos Peder Hansen paa deignegaarden i Ibsker sogn 3 mrk. 8 skl., 
hos Hans Larsen Weyrmøller 3 mrk. 13 skl., hos Niels Ibsen i Østermarie sogn. 3 mrk. 4 skl., af Kirsten 
Jensdaatters tilleeg at it tinfad 2 mrk. 7 skl., en liden kaabber kedel for 3 mrk., er 52 Sld. 9 Sld. 9 skl., til 
ofvers 11 skl., :/ 
Dend 2den daatter Karne Jensdaatter som Jørgen Nielsen er wærge for, hende tilkommer af løsøre arf 
efter sin fader penge 25 Sld. 3 mrk. 15 skl., der for er tillagt en brun stiernet Hoppe for 9 Sld., en røe 
skiøldet Koe for 5 Sld., en røe røget Koe for 4 Sld., af de reede penge 4 Sld., hos Niels Ibsen 1 mrk. 10 
skl., en nye kaabber kedel paa en span stoer for 3 Sld. 3 mrk., ringer 1 mrk., hos sin broder Jens at 
hafve 5 skl., :/ 
Dend 3die daatter Kirsten Jensdaatter som broderen Niels Jensen er wærge for, hinde tilkommer efter 
sin Sahl: Fader af løsøre arf 25 Sld. 3 mrk. 15 skl., der for er tillagt af en Sølfstaab 1 Sld. 2 mrk., en brun 
Koe paa leye hos Anders Andersen paa 36 gaards grund i Østermarie sogn, nu sat for 3 Sld., en røe 
beltet Koe paa leye, hos Albert Møller i Svaniche er satt for 3 Sld. 2 mrk., af de reede penge 4 Sld., i 
Øster seng i Westerhuus, en hiem wefvet olmerdugs blaae rannet ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., en 
linnen underdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen hofvet dynne for 3 mrk., 2 bolster puder med lin vaar 
paa á 4 mrk er 2 Sld., en ullen pude uden lin vaar for 1 mrk., it bruegarns lagen for 3 mrk., it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl., en syed agedynne med grøn bon for 4 mrk., hos Niels Ibsen i Østermarie sogn 1 
mrk. 10 skl., en kaabber kedel vog 6 pund for 1 Sld. 1 mrk. 4 skl., it dybt tinfad med én stempel paa for 
3 mrk., it røe beltet studnød paa foer hos Albert Møller i Svaniche er sat for 3 Sld., till ofvers 2 mrk. 7 
skl., :/ 
Dend yngste daatter Giertrud Jensdaatter som Peder Espersen i Østermarie sogn nu i Østerlaursker 
sogn er wærge for tilkommer som før ermælt 25 Sld. 3 mrk. 15 skl., der for er udlagt af en Sølf staab 
for 1 Sld. 2 mrk., en nye wefvet agedynne for 2 mrk., af de reede penge 9 Sld., Helften af forde brøgger 
kedel for 10 Sld., 3 Faar á 3 mrk. 8 skl., it røe stiernet studnød hos Niels  
Ibsen 1 mrk. 10 skl., hos Jens Jensens laad 7 skl., hos Per Jens laad 6 skl., :/ 
Nog  angaf arfvingerne at Mikel Thiesen Bongaard boende paa Peder Henriks grund i Ibsker sogn, er 
skyldig her til boet for en sort blaket stiernet Hoppe, som hand af denne Sahl: Mand har kiøbt for 5 
Sld., der paa har hand betalt 2 mrk., er hand saa skyldig igien 4 Sld. 2 mrk., Hvor af Enken afstod sin 
part imod anden væderlaug hun har bekommed, og for eenet at alle børnen skal der udi verre lige laad 
tagen, som deelis derfor imellem 4 sønner og 4 døttre, er saa deelt én hvers laad 2 mrk. 4 skl., Som 
Mikel Bornegaard skall til en hver betale till neste Paaske aar 1703. penge. 
Efter at saa var udlagt og deelt, arfvingerne imellem blef saa igien de vedkommende af 
skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde vedkomme; 
Hvor till de svarede ej videre at være, end som foran findis indført, og var en hver med denne 
forretning , som nu er Passerit til freds og fornøyet, hvilket at saa er tilganget og Passeret som 
forskrefvet staar. Det til widnisbiurd vore hender og zigneter 
 Skiftesteden dend 1. Marty aar 1703. Henrik Brugman. 
Jens Zeyersen. Niels N:J:S: Jensen.  Berrild B:J: Jensen. 
Morten Larsen. Niels N:H:S: Hansen. Eget sk. Navn.       Mikel Hop. 
Jørgen J:N:S: Nielsen.  Jens J:H:S: Hansen. 
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Anno 1703. Den 7 Marty. Er efter Loulig Giorde  Tillysning, Holden Registrering   og  Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation   efter Sahlig Mouns Pedersen, som boede og døde paa dend 7 . Jord 
Eiendomsgaard kaldis Bransgaard beliggende udi Aaker sogn. Og ded imellem  denne Salige  Mands 
efter lefvende hustru Marne Pedersdaatter, for hende blef efter hendis begiering nu till laugwærge 
anordnet, som sig ded og godvillig antog Gregers Christensen Byens Capitain udi Aakirkebye. Paa eene 
side og paa anden side, denne Sahlige Mand med bemælte sin hustru auflede børn, som er 2 sønner og 
4 døttre hvor af. 
 
Dend eldste søn er Peder Mounsen som er sin egen wærge, 
Dend anden søn er  Rasmus Mounsen paa 8te aar gl. for hammen er til wærge anordnet Lars Mikelsen 
denne Salige Mands sødskende barn boende i Østermarie sogn. 
Dend elste daatter er Margrette Mounsdaatter paa 24 aar gl. for hende er nu til wærge anordnet Peder 
Henriksen boende i Bohlsker sogn. 
Dend anden daatter er Elisabeth Mounsdaatter, paa 23 aar gl. for hende er till wærge anordnet hendis 
Morbroder Jens Pedersen boende i Sosse i Westermarie sogn. 
Dend 3die daatter er Anna Mounsdaatter 13 aar gl. for hende er nu till wærge anordnet hendis Moders 
Systermand Hindze Christensen boende i Aakirkebye. 
Dend yngste daatter er Kirstine Mounsdaatter paa 11 aar gl. for hende er nu till wærge anordnet 
Mouns Mounsen hendis Faders sødskende barn boende paa Rundløken i Aaker sogn. nær slegt Peder 
Espersen boende i Østerlaursker sogn. 

  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte 
er til Wurderings mænd opmeldet Peder Hansen og Lars Ibsen. Begge boende ved Wassen i bemælte 
Aaker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun snoppet Hest er taxeret for 10 Sld., en røed gilling for 9 Sld., en brun Hoppe for 9 Sld. 2 mrk., 
en graae Hoppe for 9 Sld., en ung graae Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en ung sort Hoppe for 5 Sld., en ung 
brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk.,  
Qveeg. 
En slet rød stud for 5 Sld., en sort stud for 4 Sld., en røe hielmet stud for 3 Sld. 2 mrk., en rød stud for 3 
Sld. 3 mrk., en blak hielmet stud for 3 Sld. 3 mrk., ot røe skioldet studnød for 2 Sld., it bleeget studnød 
for 2 Sld., it blaket studnød for 3 Sld., it brun hielmet studnød for 3 Sld., it blaket røgget studnød for 2 
Sld. 2 mrk., it sort studnød for 2 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Koe for 5 Sld., en røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., 
en røe beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blaket Koe for 5 Sld., en sort hielmet Koe for 5 Sld., endnu en 
blaket Koe for 5 Sld., en blak braaget Koe med en blaket plet paa siden for 4 Sld., en blak hielmet Qvie 
er satt for 4 Sld., en blaket Tyr for 4 Sld., en sort Tyrkalf for 1 Sld. 3 mrk., it blak røgget Tyrnød for 1 Sld. 
3 mrk., it sort tyrnød for 1 Sld. 3 mrk., en sort røgget tyrkalf for 3 mrk., en røe braaget tyrkalf for 2 
mrk.,  
Faar 16 støker Faar unge og gamle støket satt for 3 mrk. 8 skl., er 14 Sld., en hvid Wæhr for 3 mrk.,  
Svin 2 sort braagede galtsvin á 4 mrk.er 8 mrk., en sort pletet galt for 1 Sld., en røe sandet galt for 1 
Sld., en hvid galt for 3 mrk., en hvid Soe for 1 Sld., en sort beltet Soe for 1 Sld., en røe sandet Orne for 2 
mrk., en røe sandet galt gris for 2 mrk., én hvid galtgris for 1 mrk. 8 skl., en sort plettet galt gris for 1 
mrk. 8 skl.,  
Giæs. 4 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 1 mrk., én Gaase for 1 mrk. 4 skl.,  
Kornet i Laden er anseet og satt saaleedis i nørre lade findes Biug i 2 stolperum till Bielkerne og én deel 
tersket Biug paa korn er sat for 10 tønder Biug á 4 mrk. 8 skl., er 11 Sld. 1 mrk.,  
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Hvis Høe og foeder som nu er i behold, forblifver efter aftale paa Sterfboet tillfælles qvegs føde, og hvis 
ofver skyder till waar foeder, at deraf ej noget till Boes middel er att anføre. Er saaed her ved gaarden i 
forleeden aar efter høst. 2 tønder rug frøe af Strøe kornet till sterfboet middel anføris, og afgrøden 
forblifver til paakommende landsgilde af reedsel og er hver tønde Rug sadt for 6 mrk., er 3 Sld.,  
Paa Tillet ofver huuset er 12 tønder Haure á 2 mrk., er 6 Sld., 3 tønder Biug á 4 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 
mrk. 8 skl.,  
Kaabber. 
En nye fierings kaabber kedel er wigtig till penge 8 Sld., en nye spanne stoer kaabber kedel er vegtig till 
penge 4 Sld., en kaabber kedel paa en span stoer, er vegtig till penge 2 Sld. 1 mrk.,  
Boehawe. 
En karm wogn foruden jern paa philen med beslag paa wafven og fadingen for 7 Sld., en arbieds wogn i 
gaarden med 2 baghiul foruden ringe og fattis én bos i ded eene hiul og foruden stier for 3 Sld., en 
adskilt wogen i Stalden med 2 arbieds hiul som er nye og nye wogn ree og hiul som behøfvis att 
opringes for 3 Sld. 2 mrk.,  
I Nørre lade. 
4 aske Høe stier for 12 skl., 2 nye Høestier for 2 mrk., 2 aar med bihl paa á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 Høe 
stier i staldene er sat for 1 mrk. 8 skl., En ploug med huil og løber og ringe med vidier skier og knif for 
10 mrk. , 3 træ tinnet harrer á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en nye huus stie med grannetræer for 1 Sld. 2 
mrk., en sleede i gaarden med opskade meeder og 2 gl. wogn stier paa for 1 mrk., en sleede i gaarden 
foruden stier med dret for 10 skl., it asketræ udi tvende støker liggende i gaarden for 1 mrk.,  
I Huggehuuset. 
En julbenk af eeg for 1 mrk. 4 skl., en uophuggen ploug aas for 12 skl., it nyt sleedekar for 4 mrk., en 
jernet hammel med 2 haarseeler og hammel reeb og en jernnagle for 1 mrk., en Crabat sadel med 
stibøyle og sadel jord og i en tegnet rydsleers bidsel med stenger for 4 mrk.,  
I Steerhuuset. 
It ølkar paa 2 tønder stort, er satt for penge 5 mrk. 8 skl., it ølkar paa 1 ½ tønde stort for 4 mrk., en 
salter tønde for 12 skl., en dito for 12 skl., en salte olde for 8 skl.,  
I lille Stuen. 
It nytt aske dreignetrug med heele goufle udi for 4 mrk., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 skl., en 
straaebonds tønde for 8 skl., en røste ballig for 4 skl.,  
Paa Østerhuus tilled. 
En korn seye med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., en seis bom for 6 skl., en barket Koehuud som Enken 
er bevilget, till at lade giøres koe af til sig og børnen, en raae nødehuud for 3 mrk., en liung rifve med 
ringe og skaft for 12 skl.,  
I Huggehuuset. 
En breed bladet øpse for 1 mrk. 8 skl., en liden stokøpse 1 mrk., én lang naur till stolpe naur for 1 mrk., 
en anden stolpe naur for 12 skl., en dømlinge naur for 8 skl., en lund støke naur for 4 skl., en træsko 
naur for 12 skl.,  
I Herberghuuset i Sønder seng. 
En linnen tieskeftes underdynne for 2 Sld., en linnen hofvetdynne for 2 mrk., en sort rannet 
hofvetdynne for 3 mrk., en liden pude nemlig hofvetpude, med lin waar og strik for 1 mrk. 8 skl., it 
bruegarns lagen for 5 mrk., en gl. bolster ofverdynne med dun udi for 2 Sld. 1 mrk.,  
I dend nordreste seng nest op till, er en blaae rannet hofvet dynne for 3 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 
mrk. er 4 mrk., en olmerdugs blaae rannet ofverdynne for 2 Sld.,  
I lille Stuen. 
Er en blaae rannet olmerdugs hofvet dynne for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en bolster 
hofvet pude uden lin waar for 3 mrk., en bolster hofvet pude uden lin waar for 3 mrk. 8 skl.,  
I Krobhuuset. 
En sort rannet ullen hofvet dynne for 1 mrk., it nyt blaargarns lagen for 3 mrk., endnu it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl., it nyt løet sengklæde wefvet i ruder for 2 Sld.,  
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I Stuen. 
En nye wefvet benkedynne under winduen i stuen med sort rannet under foer 5 allen lang for 2 Sld., en 
nye wefved agedynne med spoelskadet underfoer for 1 Sld., it nye wefved hiønde med sort ranned 
underfoer for 1 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde dog uden flamsk med skind underfoer for 2 mrk., it blaatt 
hiønde med spoelskadet underfoer og wipper udi for 1 mrk. 8 skl., it lidet nyt wefved hiønde med skind 
underfoer for 1 mrk. 8 skl., en nye wefvet agedynne med sort ranned underfoer og blaaebond for 4 
mrk. 8 skl., en nye wefvet agedynne med wipper udi, og sort rannet underfoer for 4 mrk. 8 skl., it 
wraaeskab i stuen med en laasfast dør for 4 mrk., it gl. fyrre bord med aaben foed er sat for 2 mrk., en 
gl. laasfast fyrrekiste i Krubhuuset for 1 Sld., en lin wef af eeg med behørige boen og jern for 3 Sld., en 
haand qvern med gl. huus for 3 mrk.,  
Befindis efter med deelte efter retning af Sahl: Peder Jensens skiftebref, oprettet efter hammen i 
nybye i Aacher sogn. Dateret 22 juny aar 1698. at denne Salige mand med bemelte sin hustru, hafver 
arfved 18 Sld. 7 skl., og er der for udlagt, som endnu efter arfvingernis foregifvende er dette Sterfboe 
beholden og til beste 2 tønder land Haufrejord, norden og sønden af Gadeageren, og grendser op till 
Jørgen Jensens jord, østen ved en taaen udi Aakirkebyes frihed for penge 10 Sld., it tønde land haufre 
jord af Olden for 4 Sld., en eng liggendis i Anders Ibs bek norden bøsthøye, og en liden eng fer hos 
begge it læs engis er sat for 6 Sld., af dette udleeg var til ofvers, som denne Sahl: Mand siden hafver 
betalt penge 7 mrk. 9 skl., hvor for fuld anføris de 6 Sld., en rude wefved Bruegarns borddug for 3 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes løsøre middel till penge 280 Skd. 1 mrk.,  
Hvorfor uden forneentte Enken og arfvingerne, at hafve noget tillgode, hos lieutenant Ædvert Ollufsen 
Some, paa efter følgende regnskab som arfvingerne nu foregaf, nemlig denne Sahlige mand Mogens 
Pedersen efter leyebref af bemelte Lieutenant, till Mouns Pedersen udgifvet Datteret dend 6 jully aar 
1698. har hand besiddet Bransgaard for 1700, 1701 og 1702. og skal aarlig efter bemelte leyebrefs 
indhold, 
Teke 4 stolperum paa en side, og har denne Salige mand teket imedens i alt 20 stolperum med nyt tag 
reedsel paa en side er 8 stolperum meere, der foruden til leye aarlig at gifve 6 Sld. 2 mrk., er udi 3 aar 
19 Sld. 2 mrk., bekom af Ewert Olsen en tønde salt for 2 Sld. 2 mrk., item bekom reedepenge 4 Sld., er 
26 Sld., der imod har denne Sahl: Mand reparerit paa Bransgaard og till Ewardt Olsen betalt 
efterskrefne, først berørte 8te stolperums tekning med tag reesel paa en side for 8 Sld., Ewart Olsen 
bekommett af denne Salige Mand, it par røe herrede stude for penge 16 Sld., en stads Høe for 1 Sld. 1 
mrk., 6 tønder haufre for 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., er 28 Sld. 2 mrk. 8 skl., blifver saaleedis for berørte 
Leiutenant Edwart Ollufsen skyldig paa forde regnskaber 10 mrk. 8 skl., Her foruden hafver denne 
Sahlige Mand ladet indrette 3 bundt tømmer paa dend wester lengde i dend sønder ende, og ladet 
fæste og oprigtig spurde derpaa, sampt og kostet der paa nye legter og sver bon, hvor paa eendeel 
arbeidsløn er anvendt, som arfvingerne will, at skal forblifve ved gaardens skiønning, som er datterit 
dend 9 Marty aar 1700. tillige med hvis denne Sahlige mand, skal hafve gifvet bemelte Lieutenant til 
fæste, som skal hafve verret en røe hielmet Tyr ungefehr af 4 Sld., wærdie som Enken og arfvingerne 
vil hafve sig for beholden at omtale med videre, naar tid er at Enken skal endtvinge Brandsgaard efter 
for berørte leyebrefs indhold. Og som Edvart Olsen ike nu var tilstede, er med de 10 mrk. 8 skl., 
Liqvideret, at skal blifve imellem Enken og børnene, till lige skifte og deehling, saafrempt det sig i 
forskrefne maader forholde som arfvingerme nu angifvet hafver. 
Dend Sahl; Mands Ifareklæder, er efterskrefne, nemlig, en graae wadmel skioel med mæssing knapper 
udi for 3 mrk., en sortt fifskaftes kiol med brune haar knapper udi for 1 mrk. 8 skl., en røe wadmels 
foerskiorte med legter udi for 1 mrk. 4 skl., en nye løen Allumit skindpels med tin knapper udi for 1 
mrk. 12 skl., it par Allumit skind bopser for 1 mrk. 8 skl., Summa 9 mrk., hvilke Ifareklæder blef efter 
aftale paa Sterfboet, nu deelt imellem denne Sahl Mands bemelte 2de sønner, og naar moderen ved 
døden afgaar, skal døttrene imellem deelis deris moders Ifareklæder. Og tilkommer en hver af forde 2 
sønner 4 mrk. 8 skl., hvor saa. 
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 Peder Mounsen dend elste søn for sin anparter, udlagt en sort fifskaftes kiol med brune haar knapper 
udi for 1 mrk. 8 skl., en nye løen skindpels med tin knapper udi for 1 mrk. 12 skl., it par allumit skind 
bopser for1 mrk. 8 skl., til ofvers 4 skl.,  her foruden bekom en gl. skobskind foret hufve. 
Dend anden søn Rasmus Mounsen for sin anpart 4 mrk. 8 skl., er tillagt en graae wadmels kiol med 
mæssing knapper udi for 3 mrk., en røe wadmels foerskiorte med hegterudi for 1 mrk. 4 skl., hos forde 
sin broders laad 4 skl.,  her foruden bekom en gl. sort hat. 
Saa blef samptlige vedkommende af skifteforwalteren til spurdt, om de hafde meere till dette boes 
beste at angifve, hvor til de svarede att verre i pandtsat af Sahl: Hans Pedersen i Østermarie sogn. 2 
Tinfade og 6 smaae tin tallerken, mangut, som hans efter lefvende hustru eller arfvinger hafver at 
indløse for penge 1 Sld. 3 mrk. 5 skl., og saa viste arfvingerne ey videre nu till Sterfboets beste at 
angifve. Hvor for saa Sterfboes registering saa sluttes, og blifver nu boes middel Summa 282 Sld. 5 skl., 
nog angafvis at  
Lauris Nielsen paa tingsted skyldig for rug 1 Sld.,  
Hintze Christensen i Aakirkebye skyldig 3 mrk.,  
Jordleye er tilsammen 283 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Der imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der till giort udleeg som 
her efter følger. 
Herreds skrifveren Mortten Henriksen Kok som denne 7de gaard afgift for sin tieneste er Ahsignerit 
fordret efter sin sedel med tvende qvartalskatter, opteignet for penge 15 Sld., Her paa formeente 
Enken noget at hafve till afkortning, men som berørte Herrids skrifver, ej nu self var her tilstæde, var 
Enken og arfvingerne indtil videre af regning gestendig for Summen at stæde flud udleeg. Her for er 
udlagt i Nørrelade utærsket Biug 10 tønder, hver tønde Biug er sat for 4 mrk. 8 skl., er 11 Sld. 1 mrk., it 
røet studnød for 3 Sld. 3 mrk.,  
Herrids fougden Hr: Jacob Lorentsen fordrer som rester for Aa. 1702. en skeppe Biug ansat og ført for 1 
mrk. 4 skl., herfor er udlagt af det Torskene Biug paa loftet at hafve 1 mrk. 4 skl.,  
Sognedeignen Johan Thenow bevilget arfvingerne for denne Sahl: Mands liig begengelse 2 Sld. 2 mrk., 
her for er udlagt 3 støker Faar á 3 mrk. 8 skl er penge 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., till af0vers 8 skl.,  
Peder Andersen i Aakirkebye fordred efter sin seddel som arfvingerne vedgik i alt at restee 3 Sld. 8 skl., 
udlagt her for it blaket studnød for 3 Sld., ved deignens udleeg at hafve 8 skl.,  
Matgrette Sahl: Hr: Nielses i Aakirkebye lod fordre som rester af Præstetiende hende tilkommer for 
1702 6 mrk. 10 skl., for it liigklæde ofver denne Sahl: Mands liig leye 2 mrk., er tilsammen penge 2 Sld., 
10 skl., udlagt her for it røe hielmet studnød er satt for 3 Sld. 3 mrk., legger fra sig til Enken 6 mrk. 6 
skl., Item rester til Sognepræsten Thue Laursen af for berørte aar 1703 Præstetiende som Thue 
tilkommer for samme aar 1702. 4 mrk., udlagt en sort plettet galt for 1 Sld.,  
Per Persen Smid i Aakirkebye fordret for at grafve til dend Sahl: Mands liig 1 mrk. 8 skl., Item paa Jens 
Ibs wegne fordred for 4 handtang 3 mrk., nog paa Niels Andersens Skræders wegne fordred 1 mrk. 2 
skl., for tilsammen 7 mrk. 2 skl., udlagt en nye wefved agedynne med spoelskadet underfoer er sat for 
4 mrk., en raae nødehuud for 3 mrk., en lund støke naur for 4 skl., til ofvers 2 skl.,  
Laurits Nielsen Smid i Aakirkebye, lod fordre for liig beslanget till denne Salige Mand for 2 Sld., her 
imod berettet Enken, at hand hafver bekommet 2 skepper Rugmeel for 4 mrk., rester saa igien penge 4 
mrk., her for er udlagt en røe sandet galt er sat for 4 mrk.,  
Anders Jacobsen i Aaker sogn fordrer 1 mrk. 4 skl., udlagt it asketræ udi 2 støker i gaarden for 1 mrk., 
en gl. straabonds tønde i lillestuen for 4 skl.,  
Efter it skiftebref oprettet efter Sahlige Hans Monsen som boede og døde i it udhuus paa 
Wallentsgaards grunden i Aaker sogn, datteret d. 8 february 1695 befindis denne Sahlige Mand Mouns 
Pedersen at være tilordnet at wærge for berørte Sahlige Mands søn Mogens Hansen og tilkommer 
denne myndling som denne Sahlige mand til sig annennet hafver hofved summa 9 Sld. 3 mrk. 5 skl., 
heraf reignis rentte udi 8 aar en maaned, er naar wærge penge fradragis penge 2 Sld. 2 mrk. 2 skl., er 
saa Capital og rentte penge 12 Sld. 1 mrk. 7 skl., saa er nu ved denne Sahlige Mands dødelige afgang 
igien for berørte myndling till wærge anordnet hans stiffader Olluf Madsen boende paa Wallengaards 

bornholmerting.dk 89



grunden, som till værgemaallet er beqvem efter lovens tilhold, for disse 12 Sld. 1 mrk. 7 skl., er udlagt 
en ung brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en røe hielmed Koe for 5 Sld. , 2 Faar á 3 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 
mrk., i lille stuen en straaebonds tønde for 8 skl., till ofvers 1 skl.,  
Efter it skiftebref ganged efter Sahl: Jens Jørgensen som boede og døde paa 12 gaard o Aaker sogn 
Datteret dend 16 juny Anno 1697. befindis denne Salige Mand Mons Pedersen at verre tilordnet at 
værge for berørte Salige Mands daatter Kirstine Jensdaatter, som tilkommer efter bemelte sin Salig 
Fader, efter forde skiftebrefs indhold Summa penge 2 Sld. 1 mrk. 12 skl., der af rentte reignet i 6 aar, er 
naar wærge penge fradragis 1 mrk. 12 skl., er saa Capital og rentte udi alt penge 2 Sld. 3 mrk. 8 skl., saa 
er ved denne Salig Mand dødelige afgang nu til wærge anordnet for berørte myndling Kirstine 
Jensdaatter hendis fader broder Henrik Jørgensen boende i Nybye i Aaker sogn som sit wærgemaal 
efter lowen hafver at forestaae, for disse 2 Sld. 3 mrk. 8 skl., er udlagt en sort Tyrnød for 7 mrk., en 
sort røgget tiurkalf for 3 mrk., en sort pletted galt gris for 1 mrk. 8 skl.,  
Hindze Christensen i Nybye, fordret som hans stifdaatter efter berørte skiftebref tilkommer af en hvid 
Mæhr, som Sahl. Mouns Peders myndling er tillagt og Mouns Persen har til sig annammet penge 2 mrk. 
4 skl., udlagt af hvis hand Hindze Christensen her til boet er skyldig, som er i alt 3 mrk., der af disse 2 
mrk. 4 skl., blifver igien 12 skl., end videre befindis att denne Salige mand Mouns Pedersen paa skiftet 
efter Salige Hans Pedersen i Aakirkebye, dend 6 November 1699. er tilordnet att wærge for berørte 
Sahl: Mands søn Hans Hansen som er tilfalden i arf 11 Sld. 3 mrk. 7 1/5 d., bestaaende udi 2 les engis 
og it tønde land haufre jord beliggende under Aakirkebyes frihed af hvilken jord og eng den Sahl: Mand 
Mouns Peders indtet af Capital eller leyen til sig har annammet, mens hos Moderen til myndlingen 
bestaaende, saa er ved denne Sahl: Mands død nu igien for bemelte myndling til wærge formaaet, 
Esper Larsen boende i Aakirkebye, som sig det godvillig nu antog, og recommenderis dette wærgemaall 
videre at beobagtis af Aakirkebyes afvighed, hvorleedis der med skall gorholdis. Saa som myndlingen 
ikun var 7 dage gl. da hand blef satt denne saalige mand Mouns Pedersen under formynderskab, og 
saaleedis dette Sterfboe der for fri.  
Skifteforwalteren for sig umage og Salarium 3 Sld., Skifteskrifveren for sin umage med denne 
forretning i alt 7 Sld. 2 mrk., Blef Accorderit for 7 Sld., stemplet papir till skiftebrefvet for 1 Sld. 2 mrk., 
for de 12 Sld., udlagt, en nye fierings kaabber kedel for 8 Sld., en nye 2 spanne kaabber kedel er sat for 
4 Sld.,  Wurderings mændene for deris umage, hver bevilget 5 mrk.,  er 2 Sld. 2 mrk., udlagt it bleeget 
studnød for 8 mrk., en røe braaget Tyrkalf for 2 mrk., 
Imod denne Sahlige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning med videre. Saa og i hensende til de 
smaae børns forplegning, det til sammen der for bevilget og samtøket Enken efter aftale paa Sterfboet, 
at nyde udleg af Sterfboets middel for penge 46 Sld., udlagt en brun snoppet Hest for 10 Sld., én brun 
Hoppe for 9 Sld. 2 mrk., en graae Hoppe for 9 Sld., en ung graae Hoppe for 4 Sld.,  
Forde Karm wogn med behør for 7 Sld., en blak hielmet Qvie for 4 Sld., en kaabber kedel paa en span 
stor for 9 mrk., en jerned hammel med Haarseeler og hammel reeb og jern nagle for 1 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner till penge 103 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Lignet blifver udi behold og til deeling penge 180 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Hvor af Moderen tilkommer dend halfve part som er 90 Sld. 11 skl.,  
Dend anden halfvepart, deelis imellem denne Sahlige Mand, med bemelte sin hustru auflede børn, 
som er 2 sønner og 4 døttre, er der af en broderlaad penge 22 Sld. 2 mrk. 2 ¾ skl., og en søsterlaad er 
penge 11 Sld. 1 mrk. 1 3/8 skl.,  
Og som dagen er forløben saa sluttis denne forretning der ved, at efter som efter skifteforwalterens 
anfordring ej videre var, som angaf sig med meere Gield og Prætentioner end foran findis indført. Og 
denne forretnin i Morgen kand igien foretagis, og en hver arfving for sin udregnede anpart, kand dkee 
udleg og dette Sterfboes registerede midler, og saa skiftet der ved till ende bringes. 
Hvilket at saa er tilganget og Passeret Testerer Skiftesteden den 8 Marty Aar. 1703. 
Henrik Brugman. Gregers Christensen.   Peder P:M:S: Mounsen. 
Peder P:H:S: Henriksen.  Mouns M:M:S: Mounsen. Jens Pedersen. 
Peder Hansen egen hand. Laurids Ibsen egen haand. Hindze H:C:S: Christensen. 
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For Enkens anpart some r 90 Sld. 11 skl., er udlagt slet rød stud for 5 Sld., en sort stud for 4 Sld., hos 
Margrette Herr Nielses udleeg at hafve 1 Sld. 2 mrk. 6 skl., en ung sort Hoppe for 5 Sld., en rød Koe for 
5 Sld. 2 mrk., en rød beltet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blaket Koe for 5 Sld., it blak hielmet studnød for 3 
Sld. 3 mrk., it brun hielmet studnød for 3 Sld., en blaket Tyr for 4 Sld., en sort beltet Soe for 1 Sld., en 
sort braaget galt for 1 Sld., en røe sandet galt Gris for 2 mrk., en hvid galt gris for 1 mrk. 8 skl., 4 gl. Gies 
og en Gaase á 1 mrk. 4 skl., er 6 mrk. 4 skl., 2 tønder strø rug er sat for 3 sld., 8 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 7 
Sld. Af 3 tønder Biug paa tillet, naar 1 mrk. 4 skl., betalis till Herris fougden er igien som her till er 
udlagt penge 3 Sld. 4 skl., 12 tønder Haufre for 6 Sld., en arbiedswogn med nye wogn ree som er 
adtskielt, staaende i stalden for penge 3 Sld. 2 mrk., 2 nye Høstier for 2 mrk., 2 aar med bihl for 1 mrk. 
8 skl., en ploug med behørige jern, hiul og bøsse for 2 Sld. 2 mrk., 3 træ tinned harrer for 2 mrk. 4 skl., 
en nye huusstie med grannetræer for 6 mrk., en sleede i gaarden med 2 opskaade meeder og 2 gl. 
wogn stier paa for 1 mrk., it nyt sleedekar for 4 mrk., it ølkar paa 2 tønder for 5 mrk. 8 skl., en saltere 
tønde for 12 skl., it nyt aske deignetrug for 4 mrk., it ølkar paa 1 ½ tønde for 4 mrk., 2 straabonds 
tønder for 8 skl., én røste ballig for 4 skl., en seys med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., en liung rifve for 
12 skl., en breed bladet øpse for 1 mrk. 8 skl., en liden stokøpse for 1 mrk., en nye wefvett agedynne 
med sort rannet underfoer og blaae bon for 4 mrk. 8 skl., en bolster hofvet pude uden lin vor for 3 
mrk., en dito for 3 mrk. 8 skl., en nye wefvet benkedynne med sort rannet unser foer 5 allen lang under 
winduen i stuen for 2 Sld., it syed  hiønde med skind under for 2 mrk., it fyrrebord med aabenfoed i 
stuen for 2 mrk., hos Lars Nielsen paa Tingsta at fordre 4 mrk., i Herberghuuset i sønder seng it 
brugarns lagen for 5 mrk., i krubhuuset it nyt blaargarns lagen for 3 mrk., end nu en saltere tønde for 
12 skl., en salte olde for 8 skl., en stolpe naur for 8 skl., nog hos Mouns Mouns myndling 1 skl., :/ 
Dend elste søn Peder Mounsen som er sin egen wærge, tilkommer i arf efter bemelte sin Sahl: Fader 22 
Sld. 2 mrk. 2 skl., der for er udlagt en rød gilling for 9 Sld., en blak braaget Koe med én blaket plet paa 
siden for 4 Sld., it blaket røgget Tyrnød for 1 Sld. 3 mrk., ittFaar for 3 mrk. 8 skl., en arbieds wogn i 
gaarden med 2 bag hiul foruden ringe og fattes en bos i ded eene hiul foruden stier er sat for 3 Sld., 2 
Høestier i staldene for 1 mrk. 8 skl., en qabat sadel med stie bøyle og sadeljord og it en hegtet rydlers 
bidzel med stenger for 1 Sld., it wraaeskab i stuen med en laasfast dør for 4 mrk., en haand qvern med 
gl. huus for 3 mrk., en hvid wæhr for 3 mrk., hos  Peder Smid udleeg af en lund støke naur at hafve 2 
skl., :/ 
Dend anden søn Rasmus Mounsen som Lars Nielsen i Østermarie sogn er wærge for tilkommer i arf 
efter Faderen 22 Sld. 2 mrk. 2 skl., derfor er udlagt en sort hielmet Koe for 5 Sld., it sort Tyrnød for 1 
Sld. 3 mrk., en sort braaget galt for 4 mrk., en laasfast  fyrrekiste i Krubhuuset for 4 mrk., en hvid Soe 
for 4 mrk., en rød sandet Orne for 2 mrk., 4 aske Høestier for 12 skl., en sleede i gaarden med dret for 
10 skl., en huil benk for 1 mrk. 4 skl., en uop huggen ploug bas for 12 skl., en seise bom for 6 skl., en 
lang stolpenaur stoer for 1 mrk., en dømling naur for 8 skl., en træskoe naur for 12 skl., I dend 
nordeste seng i Herberghuuset en blaae rannet hofvet dynne for 3 mrk., 2 blaargarns lagen for 4 mrk., i 
lille stuen én blaae ranned olmerdugs hofvetdynne for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., i 
Krubhuuset en sort rannet hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., it nyt løet  
sengklæde wefvet i ruder for 8 mrk., it nye wefved hiønde med sort rannet under foer for 1 mrk. 8 skl., 
it blaat hiønde med wipper udi for 1 mrk. 8 skl., it lidet  nye wefved hiønde for 1 mrk. 8 skl., en dito 
agedynne med wipper for 1 mrk. 8 skl., en rude wefvet bruegarns borddug for 3 mrk., 2 thin fade og 6 
tallerken i pandt af Hans Pers arfvinger i Østermarie sogn for 7 mrk. 5 skl., hos Mouns Mounsens 
myndling udleeg 1 mrk. 13 skl., :/ 
Dend elste daatter Mergrette Mounsdaatter som Per Henriksen i Bolsker sogn er wærge for tilkommer 
i arf efter sin Sahl: Fader 11 Sld. 1 mrk. 1 skl., der for er udlagt en lin wef af eeg med behørige bom og 
jern for 3 Sld., en blaket Koe for 5 Sld., en bolster ofverdynne i Søndre seng i Herberghuuset for 2 Sld., 
en sort rannet hofvetdynne for 3 mrk., en liden hofvet pude med wor og strik for 1 mrk. 8 skl., till 
ofvers 7 skl.,  
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Dend anden daatter Elisabeth som Morbroderen Jens Persen er wærge for, tilkommer 11 Sld. 1 mrk. 1 
skl., der for er udlagt it blaket studnød røgget for 10 mrk., it Faar for 3 mrk. 8 skl., it hvidt galt svin for 3 
mrk., i søndre seng i Herberghuuset, en linnen tueskettes underdynne for 2 Sld., en linnen hofvetdynne 
for 2 mrk., i dend norderste seng nest op till en olmerdugs blaae rannet ofverdynne for 2 Sld., ved sin 
søsters laad Margrete 7 skl., hos Mouns Mounsen myndling 2 skl.,:/ 
Dend 3die Anna som Hindze Christesen i Aakirkebye er wærge for tilkommer 11 Sld. 1 mrk. 1 skl., der 
for er udlagt helften af toe tønder land haufre jord norden og synden af gode ageren, og grenser op til 
Jørgen Jensens jord, østen ved en taarn under Aakirkebyes frihed, sat for 10 Sld., deraf 5 Sld., helften af 
it tønde land haufre jord ved olden 2 Sld., helften af en eng liggende i Anders Ibs bek norden bøst høye 
og liden eng der hos begge it les engis sat for 6 Sld., deraf de 3 Sld., it Faar for 3 mrk. 8 skl., hos Mouns 
Mouns Myndlings laad at hafve 13 Sld., nog som er til rest hos forde Hindze Christensen af huus hand 
som før er mælt, her til boet er skyldig 12 skl., :/ 
Dend yngste daatter Kirstine Mounsdaatter som Mouns Mounsen paa Knudløken i Aaker sogn er 
wærge for tilkommer 11 Sld. 1 mrk. 1 skl., der for er udlagt helften af 2 tønder haufre jord norden og 
sønden af gade ageren, og grenser op till Jørgen Jensens jord af ved en baarn under Aakirkebyes frihed 
sat for 10 Sld., der af de 5 Sld., helften af it tønde land haufre jord ved olden 2 Sld., helften af en eng 
liggende i Anders Ibs Bek norden bøst høye og en liden eng der hos begge it les engis sat for 6 Sld., der 
af de 3 Sld., it røe skioldet studnød for 2 Sld., er 12 Sld., til ofvers 2 mrk. 15 skl., Clar. 
Forskrefne saa at være udlagt udi vores nerværelse, Attehæris af Skiftesteden dend 9 Marty 1703. 
Henrich Brugman. Gregers Christensen.  Peder Hansen. Egen hand. 
Mouns M:M:S: Mounsens eget skrefne nafn. 
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Anno 1703. Den 13 Marty. Er efter Loulig Giorde  Tillysning, Holden Registrering   og  Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation   efter Hans Torsens Sahlig hustrue Boll Hansdaatter, som var i fællig med sin 
Fade Hans Jensen som boer paa dend  33 . Jord Eiendomsgaard kaldis Tingfougdegaarden, hvor hun 
ved døden afgik beliggende i Nylaursker sogn. Og det imellem  denne Salige  Qvindes efter lefvende 
Mand bemelte  Hans Torsen Paa eene side og paa anden side, denne Sahlige Qvindes  med bemælte 
sin Mand  auflede børn, som er 1 søn og 2 døttre hvor af. 
 
 Sønnen   Hans Hansen  ithalf aar gl.. 
Dend elste daatter er Kirstine Hansdaatter paa 6 aar gl.  
Dend yngste daatter er Anna Hansdaatter paa 3 aar gl.  
For dem er faderen Hans Torsen efter lowen self wærge, og er nu forelagt denne alige Qvindes Fader 
bemælte Hans Jensen. Saa vel som og denne Sahl: Qvindis begge systermend Mikel Madsen og Jørgen 
Torsen som begge ere boende i  berørte Nylaursker sogn, samptlig nu her paa skifted forelagt at vere 
tilsiuns wærger med faderen Hans Torsen.  
  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtmand Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre skifte skrifveren Henrich Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Morten Ollufsen og Rasmus Morttensen. Begge 
boende i fornefne Nyelaursker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En stor gulbrun gl. Hoppe for 8 Sld., en røe bliset gul manket Hoppe for 4 Sld., en gl. brun bliset Hoppe 
for 3 Sld., en ung sort Hoppe 5 Sld., en ung brun Hoppe for 3 Sld., it brunt ugilled aars gl. Hestføl for 2 
Sld.,  en graae gillet Hest er sat for 8 Sld.,  
Qveg, 
En røed Koe for 6 Sld., en bleg rød Koe for 5 Sld., en sort hielmet gl. Koe for 4 Sld., en røe grimmet Koe 
for 5 Sld., en røe herret qvige for 4 Sld., en blak braaget Tyrkalf for 1 Sld. 1 mrk., en brun stiernet 
studkalf for 1 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Qvigekalf for 1 Sld. 1 mrk., en sort grimmet stud for 5 Sld., en 
sort hielmet hvid manket stud for 5 Sld., en sort stud for 3 Sld. 2 mrk., en sort braaget stud 3 Sld. 2 
mrk., 2 smaae røde qvie kalfve á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 8 støker gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 4 fior gl. lam á 2 mrk er 2 Sld.,  
Kaabber. En span stoer kaabber kedel er vegtig till 3 Sld., en 2 spanne stor kaabber kedel er vegtig till 
penge 4 Sld. 2 mrk.,  
Boehawe. 
En arbeids wogn med Høe stier hammel tøm og halseeler og jern nagle for 2 Sld. 2 mrk., en ploug med 
skier, hiul bøsse løber og ringe for 1 Sld., it aar med bihl for 1 mrk.,  
Svin. En graae galt for 3 mrk., en hvid galt for 3 mrk., en graae Soe for 2 mrk., en hvid galt gris for 1 
mrk.,  
Giæs. 2 gl. Gies á 20 skl er 2 mrk. 8 skl., it lidet nyt ølkar paa en tønde stor 4 mrk., en nye olmerdugs 
ofverdynne i wæsterhuus for 14 mrk.,  
I stuen. 
2 ullen og linnen puder med lin vor paa og strik for 7 mrk., it brue garns lagen for 3 mrk., it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl., en small linnen hofvet dynne for 2 mrk., en breed linnen hofvet dynne for 2 mrk. 
8 skl., en hvid ullen underdynne for 3 mrk. 8 skl., it syed hiønde med røt under foer og wipper udi er 
sat for 3 mrk., en syed agedynne med røt under foer for 5 mrk.,  en laasfast fyrekiste med jern haand 
fang i enderne er sat for penge 2 Sld. 2 mrk., :/ 
Hvor saa denne Sahlige Qvindes Fader Hans Jensen blef af skifteforwalteren tilspurdt, om hand hafde 
noget at Anche af forskrefne gods og løsøre, om det ike før tilhørde denne Sahl: Qvindes hans daatters 
efterlatte mand Hans Torsen og hans med berørte sin hustru auflede børn. Hvor till Hans Jensen 
svarede at hand indtet der paa hefde at anche eller kider i nogen maade, men det forskrefne løsøre 
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gods at verre Hans Torsen og hans med bemelte sin hustru Hans Jensdaatters auflede børn till 
eyendom og tilhørrende i allemaader. Hvor nest Hans Torsen af Skifteforwalteren blef tilspurdt, om 
hand hafde meere her i boet at angifve, som ham var tilhørrende og berettiget paa sin egen og 
forskrefne hans hustruis wegne, hvor til hand svarede, ham ej meere nu var witterligt at ham var 
tilhørrende, end foran findes indført, undtagen denne Sahlige qvindes Ifare eller gangsklæder, som er 
efterskrefne, som nu blef wurderet, nemlig en sort klædis kiol som er sat for 5 Sld., it røt sarsis skiørt 
for 4 Sld., it blaat wadmels skiørt for 1 Sld., en sort blommet silkehue for 2 Sld., en sort gl. klædis hufve 
for 2 mrk., en rød sarsis trøye for 3 mrk., it grønt florit snørlif med staalmaller udi for 1 Sld. 2 mrk., it 
røt fifskaftes skiørt for 1 Sld. 1 mrk., Summa 16 Sld., her imod beholde faderen Hans Torsen sin egne 
Ifareklæder, hvor med hand var vel tilfreds og fornøyet, og der for er forskrefne denne Sahl Qvindes 
Ifareklæder nu delt imellem denne Sahl: Qvindes efterlefvende en søn og 2 døttre, hvor af sønnen paa 
sin anpart 8 Sld., og hver daatter tilkommer 4 Sld.,  
Hvor  saa boets middel blef sammen reignet, som andrager till penge 115 Sld. 2 mrk.,  
Hvorimod blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner og er som følger nemlig. 
Af efter retning for anno 1702 til 1. maj 1703. i bog clarringen dend 26 february anno 1703 under welb: 
Herr. Landsdommer og Wiceamptman Ancher Müller og Hr. amptskrifver ting Hans Henrich Schor deris 
hender er dette Sterfboet helften skyldig Jordebogs penge aom er 4 Sld. 1 mrk. 13 skl., Item helften af 
January, february og Marty 1703 Qvartalskat som er 2 mrk. 10 skl., er tilsammen penge 5 Sld. 7 skl.,  
Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, saa og imod dend bekaastning som 
willeens wendis paa forskrefne umyndige børns opforstring, blef partterne foreened, at Hans Torsen 
skal minde af fællits boets middel penge 30 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning i alt bevilged till Salarium 2 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt penge 3 Sld. 3mrk.,  
Stemplet papir till denne  forretning for 3 mrk., Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 
4 mrk.,  
Summa andrager forschrefne prætentioner til penge 42 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Lignet blifver udi behold og til deehling af forskrefne løsøregods 72 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfve part som er penge 36 Sld. 1 mrk. 12 ½ skl.,  
Og den anden halfvepart tilkommer denne Sahl: Qvindes børn en søn og 2 døttre, saa og er 36 Sld. 1 
mrk. 12 ½ skl., nem paa det at børnene desto bedere i fremtiden kand blifve og vere beholden, saa 
bevilget Faderen Hans Torsen dem at minde til arf efter sin Salige moder, som Hans Torsen af faderlig 
hierttelaug nu indgik og samtøket fra sig at afstaa, af dend anpart hand forhen til sine børns 
opforstning og imod sin Sahl: Qvindes udfart self at nyde er samtøket, der af at børnen skall vinde 
resten saa leedes, at bemelte Hans Tors børn skall vinde og hafve till arf, efter deris Sahl: Moder 
foruden forskrefne deris Sahl: Moders Ifareklæder, i alt penge 60 Sld., og der af til kommer sønnen 
dend halfve part som er 30 Sld., og hver daatter tilkommer penge 15 Sld., Som faderen dem i 
fremtiden hafver at tilsvare, saa som hand self er for sine børns wærge, og ej nu eragtis nødig till dem 
særdeelis giør udleeg. Widere viste de vedkommende ej nu at foregifve dette Sterfboe at vedkomme 
end forskrefvet staar, som de efter Skifteforwalterens anfordring benegtet, hvilked saa at verre 
tilganged og Passeret dis till widnisbiurd under vore hender og zigneter  
Skiftesteden Die Et Ut Supra  Henrik Brugman. Hans Jensen.  Hans Torsen. Mikel 
M:M:S: Madsen. Mortten Olsen. Rasmus Morttensen. 
Jørgen Torsen. Thor Hansen.  Mikel Pers. 
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Anno 1703. Den 21 Marty. Er efter Loulig Giorde  Tillysning, Holden Registrering   og  Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation   efter  Rasmus Eriksens Sahl: Hustru Kirstine Pedersdaatter, som boede og døde i 
it Udhuus, beliggende paa Gadebye  gaards grunden udi Østermarie sogn. imellem  denne Salige 
Qvindes  efterlatte Mand bemelte  Rasmus Eriksen, paa eene side og paa anden side, denne Sahl: 
Qvindes  med bemælte sin Mand auflede børn, som er 1. søn og 4 døttre hvor af. 
 
Sønnen er Peder Rasmusen som er sin egen wærge. 
Dend elste daatter er Signe Rasmusdaatter  i ekteskab med Christen Johansen boende i Clemmedsker 
sogn,  
Dend anden daatter er Karne Rasmusdaatter, paa 24 aar gl.  
Dend 3die daatter er Doretea Rasmusdaatter paa 20 aar gl. 
Dend yngste daatter er Kirstine Rasmusdaatter paa 16 aar gl. 
For dem er faderen self wærge efter lowen og forelagt broderen Peder Rasmusen at verre tilsiuns 
wærge med faderen. 

  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Esper Povelsen og Jep  Lassen. Hvor da er forefunden 
og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveeg. En sort røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., Øeg. En gl. brun Hoppe for 6 Sld., en brun stiernet Hoppe 7 
Sld.,  
Faar. It gl. Faar for 3 mrk.,  
Her foruden angafvis at hver af forskrefne 3de døttre hafver hver it fior gl. gimmer Lam som den er 
tilhørrende. 
I Krubhuuset. En gl. haand qvern med træ seigl og gl. huus for 2 mrk. 8 skl., it gl. deigne trug for 12 skl., 
2 straabonds tønder for 8 skl., en gl. messing kedel for 2 mrk., it lidet gl. fyrer bord med aaben foed i 
stuen for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa forskrefne løsøre andrager 20 Sld. 4 skl.,  
13 stolperum huus østen for Mouns Ødbers huus som er gl.wogn huus, og er Rasmus Eriksen 
tilhørrende, hvor udi it stolperum Krubhuus 2 stolperum stue med kakelovn af tagsten og 4 gl. winduer 
udi it stolperum forstue ogillersted, saa og østen for it cammer, som har verret en liden stue tilforn. 
Som er af klindt, og dend anden halfve part af 2 stolperum er køken, resten er 7 stolperum lade huus, 
er tilsammen med hvis der udi jord og nagelfast nu forefindes, satt for penge 15 Sld.,  
Denne Sahl: Qvindes Ifareklæder som var ganske ringe, berettedis att døttrene hafver bekommet sig at 
paa klæde. 
Summa Summarum andrager dette Sterfboes middel till penge 35 Sld. 4 skl.,  
Herimod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner og er der till giort udleg som 
følger  Rasmus Eriksen vedstoed at verre skyldig till Peder Torsen for Anno 1702. penge 2 mrk., udlagt 
en messing kedel for 2 mrk., :/ 
I en vedstoed Rasmus Eriksen at verre skyldig til Jacob Kofod i Svaniche 9 Sld., som Jacob Kofod siden 
strax fremkom og fordrede udlagt en sort røgget Koe er satt for 4 Sld. 2 mrk., en brun stiernet Hoppe 
for 7 Sld., er 11 Sld. 2 mrk., til ofvers 10 mrk., :/ 
Nog vedstoed Rasmus Eriksen at verre skyldig till Sogne præsten Hr: Søfren Laursen og till degnen Lars 
Søfren begge 3 Sld., udlagt en gl. brun Hoppe for 6 Sld., til ofvers 3 Sld.,  
Nog vedstod at verre skyldig till Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller for en Spin Rok 1 Sld. 2 mrk., 
udlagt af fornefne Hoppe at hafve 6 mrk., :/ 
Peder Larsen paa dend 21 gaards grund i  Østermarie sogn fordrer for liigkisten arbiedsløn penge 2 
mrk., udlagt af fornefne Hoppe 2 mrk., :/ 
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Peder Andersen paa 23 gaards grund i Østermarie sogn fordred 3 mrk. 4 skl., udlagt af en gl. brun 
Hoppe at hafvis 3 mrk. 4 skl.,  
Mouns Ødbersen i Østermarie sogn fordred 1 mrk., udlagt ved Jacob Kofods udleeg 1 mrk., :/ 
Hans Rasmus ibdn. Fordred 8 skl., udlagt at hiem qvernen 8 skl., :/ 
Claus Køller i Østermarie sogn fordred 12 skl., udlagt af en gl. brun Hoppe disse 12 skl., :/ 
Karne Rasmusdaatter fordred som vedgikes 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/ 
Imod denne Salige Qvindes udfart eller begrafvelsis bekaastning, blef Rasmus Eriksen samtøked udleeg 
af boes middel for penge 12 Sld., udlagt af haand qvernen 2 mrk., it deigne trug for 12 skl., af huuset at 
hafve 11 Sld. 1 mrk. 4 skl., :/ 
Skifteforwalteren for sin Salarium 1 mrk. 8 skl., Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 4 mrk. 8 skl., 
udlagt af en brun stiernet Hoppe at hafve disse 6 mrk., stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., 
udlagt at hafves af en brun stiernet Hoppe disse 3 mrk.,:/ 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. er 2 mrk., udlagt it fyrre bord i stuen for 1 mrk. 8 
skl., 2 straabonds tønder for 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 31 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Lignet blifver till dehling 3 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Deraf faderen tilkommer 7 mrk. 6 skl., dend anden halfvepart deelis imellem forde sønnen og de 3 
døttre, saa som dend elste daatter har bekommed lidet hiemgift, da hun kom i egteskab saa at hendis 
Mand der med nu vat tilfreds, hvor saa sønnens part eller laad er 2 mrk. 15 1/5 skl., og hver daatters 
laad er 1 mrk. 7 3/5 skl., hvordor en hver saa vel som børnen  er giort indførsel fore i huusene, der 
foruden angaf Rasmus Eriksen at hafve 18 Sld., til gode hos Anders Jacobsen Skomager paa dend 25 
gaard i Østermarie sogn som hand paaboer, Hvilken hand hafver pandtet af Rasmus Eriksen som skal 
paastaa isteden for en deel jord, efter der om ergangne dom og pandtebrefves indhold, og som nu blef 
bud skiftet her fra Sterfboet till Anders Jacobsen og hand ike fandtis hiemme, saa hand ike mødte med 
forklaring derom at giøre. Saa kand der med ey nu hafvis nogen endelighed, hvor for Rasmus Eriksen 
og hans med arfvinger her med forbeholder sig hos Anders Jacobsen berørte 18 Sld., med paadragende 
rentte at søge ved low og rett, hvor till det her fra er henvist, hvad windis kommer Rasmus Eriksen og 
hans med arfvinger till deeling efter lowen.  
Nog indskiket Christian Hansen Kalle sin fortegnelse paa 14 mrk., at will fordre heraf boet, men som 
Rasmus Eriksen det ej will vedstååe, hvor for dend fordring er henvist till beviis till loug og rett. 
Skifteforwalteren tilspurdte Rasmus Eriksen og hans børn, om de hafde meere at angifve till dette boes 
middel, hvor till de svarede nej, at dem ej meere var vidende, ind foran finde indført, ej heller angaf sig 
flere med videre Gields fordringer end forskrefvet staar. Saa att verre tilfganget og Passeret Testerer,
  Peder P:R:Rasmusen.  Henrich Brugman.  Rasmus RE: Eriksen.       
Esper Povelsen.          Jep Lassen. 
 
Udfærdiget den 27 September 1703. 
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Anno 1703. Den 2 April. Er efter Loulig Giorde  Tillysning, Holden Registrering   og  Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation   efter  Hans Pedersens Sahl: Hustru Marica Henriksdaatter, som boede og døde  
paa dend 35 Jord eyendoms gaard beliggende paa Ullehals i Rydsker sogn   imellem  denne Salige 
Qvindes  efterlatte Mand bemelte  Hans Pedersen, paa eene side og paa anden side, denne Sahl: 
Qvindes  samptlige igien lefvende børn, som er 4 sønner og 4 døttre hvor af. 
 
denne Sahlige Qvinde hafver aufled med sin første Salige Mand Dirich Morttensen som efter ham er og 
denne Salige Qvinde er oben skrefne 4 sønner og 4 døttre, og igien lifs arfving er aufled med denne 
Salige Qvinde med Hans Pedersen, Saa er da  
 
Dend elste denne Salige Qvindes søn Mortten Diderichsen boende i Olsker sogn som er sin  egen 
wærge. 
Dend anden søn er Jacob Dideriksen som er udenlands i hans fra verrelse er broderen bemelte Mortten 
Dideriksen tilordnet for ham at wærge. 
Dend 3die søn er Johan Dideriksen sin egen wærge og boer i Olsker sogn. 
Dend yngste søn er Henrik Henriksen og boende i Olsker sogn og er sin egen wærge, 
Dend elste daatter  Margrette Dideriksdaatter  i ekteskab med Peder Hansen som boer i Rydsker sogn. 
Dend anden daatter er Mette Dideriksdaatter, i egteskab med Niels Hansen i Rydsker sogn.  
Dend 3die daatter er Kirstine Dideriksdaatter  i egteskab med Lars Hansen i Rydsker sogn. 
Dend yngste daatter er Leene Dideriksdaatter nu  34 aar gl. for hende er forhen till wærge anordnet 
Tor Pedersen i Rydsker sogn. Men nu formedelst at Tor Pedersen er en Ældgammel Mand, og bemelte 
myndlinges løsøre arf hid indtill har verret her i boet tillige med myndlingen self hos Moderen og 
Stiffader, er Tor Pedersen der fra forløfver, og hendis broder Henrik Dideriksen som hafver at svare till 
hindes anpart jordepenge af dend 21 gaard i Olsker sogn, hvor hand nu boer igien, for hende tilordnet 
at wærge. 

  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Lars Mounsen og Berrild Hansen. Hvor da er 
forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
En røe hielmet Koe for 6 Sld., Faar og Lam. 2 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 1 Sld. 3 mrk., it fior gl. Lam for 2 
mrk., en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl.,  
It gl. madskab foruden laas for 1 Sld., en jern gryde kraag for 3 mrk., en spoel skadet benkedynne 6 
allen lang under winduen i stuen for 1 Sld. 2 mrk., it gl. wraaeskab i stuen for 2 mrk.,  fandtis nu her i 
boet, en sort beslagene egekiste, med jern haandgrefver udi som denne Salige Qvinde har tilhørt, som 
angafvis at Lars Hansen har till underpandt for 2 Sld., og der foruden skall Lars Hansen betale till Leene 
Dideriksdaatter 6 mrk., og der foruden gifve Hans Pedersen en fyrekiste, hvor anpartterne saaleedis 
forhen er for eened. Og der med var samptlige arfvingerne fornøyet, og nu tilfreds i alle maader, Nog 
fandtis en sieops qvern med træ seil er sat for 2 mrk., it fyrrebord med aaben foed og skamler paa i 
stuen for 1 Sld., en gl. bagstoel for 8 skl., en garn haspe for 8 skl.,  
Hvis ringe ifareklæder, som denne Sahl: Qvinde sig har efterladt, foreendis arfvingerne sig indbyrdis 
om, at denne Sahl: Qvindes døttre sig self indbyrdis hafver i forschrefne løsøre till penge 14 Sld. 4 skl.,  
Saa blef samptlige de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de viste meere løsøre at 
angifve, som dette Sterfboe nu kunde tilhøre, hvor till de svarede, ej videre at verre end angifvet er og 
forskrefvet staar. Nog er her til Sterfboet at anføre, efter en 12 Samfrender forretning oprettet paa 
den 21 gaard i Olsker sogn,  foran dateret dend 25 Oktober Aa 1679 I hvis slutning findis denne Salige 
Qvinde efter sin Salige Mand Diderik Morttensen udi berørte gaard er til reignet jordepenge først 32 
Sld. 1 mrk., Nog biugnings penge 6 Sld., og af Samfrender holdet 4 Sld., er tilsammen 42 Sld.1 mrk., 
rentte her af vegik Hans Pedersen og vedkommende at verre till denne dag af betalt i alle maader. 
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Hans Peders søn Peder Hansen nu verrende her paa denne 35 gaard i Rydsker sogn, vedstod at verre 
skyldig till sin fader som hand paa hans wegne skal hafve forsikred udi dend 35 gaard i Rydsker sogn. 
og indberiegned udi det pandtebref og de 76 Sld., som berørte gaard staar i pandt fore till Tor Pedersen 
udi Rydsker sogn, som her udi herefter formældis penge 40 Sld., Belangende 35 gaard i Rydsker sogn, 
da befindis dend efter en 12 Samfrender forretning foran dateret dend 28 January 1641, at verre 
taxeret for 150 Sld. 2 mrk., og som gaarden siden dend tid udi sin biugning er forringet. Saa foreenet 
arfvingerne sig samptlige nu om gaarden saaleedis, At efter som Hans Pedersen er en ældgammel 
Mand og gaarden i sin biugning er ringe, fordi de er udpandtet og ike taale at hafvis samfrender paa, 
erbød Hans Peders søn Lars Hansen sig at will gifve og svare for berørte 35 gaard i Rydsker sogn. med 
ald sin tilliggende eyendom i alt penge 146 Sld. 2 mrk. 15 skl., paa det hans Faders Hans Pedersens 
Gield som her efter anføris, der med kand vorde betalt, og der foruden lofvet bemelte sønnen Lars 
Hansen, at hand will beholde berørte sin Fader Hans Pedersen hos sig her paa denne 35 gaard saa 
lenge de begge lefver til samme og ham med nødtørttig underhold og reenlighed forsørge, og handle 
med sin fader der ved som forsvarlig og ret kand verre for Gud og Mennesker, til hvilken forde 35 
gaards nu foran indførtte summa at fuldbyrde, saa bestaar deraf først efter omrørte pandtebref, som 
er dateret dend 2. Oktober 1690. af Hans Pedersen Udgifvet till Thor Pedersen i Rydsker sogn nu Hans 
Svendsen i Rydsker sogn. I Dyngegaarden berettigis penge 76 Sld., Capitall. Item har bemelte Lars 
Hansen allerede forhen till skatt og landgielde, paa sin faders Hans Peders wegne udlagt og betalt, som 
Lars Hansen self tilførre 5 Sld., blifver saa igien af forskrefne Summa af dend 35 gaard i Rydsker sogn 
som dette Sterfboe till beste anføris og Laurits Hansen svarer till penge 17 Sld. 2 mrk. 15 skl.,  
Saaleedis er dette Sterfboes fulde middels Summa 114 Sld. 3 skl., :/ 
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og prætensioner og er der til giort udleeg som her 
efter følger nemlig. 
Lars Hansen som nu har antaget denne 35 gaard i Rydsker sogn og besvarer denne gaards skat og 
landgielde, vedstod at svare og betalt udi amptstuen den fulde summa som rester her af gaarden, og 
Kong: May: amptskrifver og Ridefouget Sig: Hans Henrich Schor efter sin fortegnelse nu fordrer som er 
for Anno 1701 4 Rd. 5 mrk. 2 skl., Item for 1702  6 Rd. 4 mrk. 12 skl., af hvilken fordring Hans Pedersen 
nu vedgik self at rester, nemlig for 1701. 4 Rd. 5 mrk. 2 skl., Item af 1702 Rehtunoe at Hans Pedersen 
svarer till 1 Rd. 3 mrk., Hvorfor bemælte Lars Hansen prætenderet udleeg her af boed, og saa self 
svarer i amptstuen dend fulde Summa, og fordi hans fader vedgik forde rest at verre skyldig stædis 
sønnen Lars Hansen udleeg der for som er penge 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., for disse 9 Sld. 2 mrk. 2 skl., er 
udlagt en røe hielmet Koe for 6 Sld., 2 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk., it fior gl. Lam for 2 mrk., 
en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., it fyrre bord i stuen med oben foed og skammel er sat for 4 mrk., er 9 Sld. 
2 mrk. 4 skl., til ofvers 2 skl., :/ 
Willum Jacobsen i Rønne til hammen vedgik Hans Pedersen at verre skyldig 3 mrk., udlagt hos Peder 
Hansen i Rydsker sogn at hafve 3 mrk., :/ 
Item angafs at Sterfboet er skyldig till Jens Madsen i Rønne penge 2 mrk., udlagt hod Peder Hansen 
disse 2 mrk., :/ 
Olluf Pettersen i Rønne tilkommer her af boet, efter arfvingernis angifvende penge 3 mrk. 2 skl., udlagt 
hos Peder Hansen at hafvis disse penge 3 mrk. 2 skl., :/ 
Nog vedstod Hans Pedersen at verre skyldig till Sahl: Laurids Lauridsens Enke i Rønne 1 mrk. 8 skl., 
udlagt hos Peder Hansen disse 1 mrk. 8 skl., :/ 
Hans Pedersen angaf at verre skyldig till Laurids Nielsen gummeløs i Hasle penge 1 mrk. 8 skl., udlagt 
hos Peder Hansen at hafvis disse 1 mrk. 8 skl., :/ 
Nog vedgik Hans Pedersen at verre skyldig til Herris fougden en skeppe Biug for 1701. 1 mrk. 8 skl., 
udlagt hos Peder Hansen at hafvis disse 1 mrk. 8 skl., :/  
Nog vedgikes at verre skyldig till Key Pofvelsen Anker udi Hasle 1 mrk. 2 skl., udlagt af dend 21 gaard i 
Olsker sogn at have 4 skl., ved det stemplet papir 8 skl., hos Mortten Dideriksen 4 Sld., ved skatten 2 
skl., :/ 
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Leene Dideriksdaatter fordrer laantte penge 2 mrk. 4 skl., udlagt af dend 21 gaard i Olsker sogn at 
hafve 2 mrk. 4 skl., :/ 
Hans Svendsen Wester i Rydsker sogn fordred 3 Sld. 2 mrk. 12 skl., tillagt hos Peder Hansen i Rydsker 
sogn at hafvis disse 11 mrk. 12 skl., :/ 
Berrild Hansen i Rydsker sogn fordred som vedgikes penge 6 Sld., udlagt at fordre hos fornefne Peder 
Hansen i Rydsker sogn penge 6 Sld., :/ 
Hans Bendsen i Clemmedsker sogn tilkommer efter Hans Pedersens vedgaaelse penge 6 Sld., udlagt 
hos forde Peder Hansen i Rydsker sogn at hafvis penge 6 Sld.,:/ 
Item Svend Mikelsen i Knudsker sogn tilkommer her af boet som vedgikes penge 4 Sld., udlagt at hafve 
hos forde Peder Hansen i Rydsker sogn penge 4 Sld., :/ 
Niels Hansen i Rydsker sogn fordred som rester paa en Koe penge 2 Sld., udlagt hos forde Peder 
Hansen at hafve 2 Sld., :/ 
Laurids Hansen fordred for forstrekning till denne Salige Qvindes begrafvelse, som opdrog og vedgikes 
penge 9 Sld. 2 mrk., udlagt en spoelskadet benkedynne under winduen i stuen 6 allen lang for 1 Sld. 2 
mrk., hos Peder Hansen i Rydsker sogn 4 Sld., udi dend 21 gaard i Olsker sogn 4 Sld.,  
Peder Hansen fordret arbiedsløn for denne Sahlige Qvindis liigkiste penge 3 mrk., udlagt hos Peder 
Hansen at hafve disse 3 mrk., ;/ 
Esper Hansen fordrer som rester af hans Møderne arfvepart 2 mrk. 15 skl., item anden fordring som er 
laante penge 6 mrk., er til sammen 2 Sld. 15 skl., udlagt hos Peder Hansen af hvis hand her til boet er 
skyldig at hafvis penge 2 Sld. 15 skl., :/ 
Thor Hansen hans Pers søn fordred sin Møderne arfvepart, som rester af løsøre 7 Sld. 15 skl., og af 
dend 35 gaard i Rydsker sogn 4 Sld., er tilsammen som rester og vedgikes penge 11 Sld. 15 skl., udlagt 
af dend 35 gaard i Rydsker sogn 4 Sld. 1 mrk. 4 skl., af dend 21 gaard i Olsker sogn at hafve 3 Sld., hos 
sin broder Peder Hansen at hafve 2 Sld. 3 mrk. 11 skl., it madskab uden laas er sat for 1 Sld., :/ 
Efter en foreening imellem Hans Pedersen og Jørgen Jensen Bøssemager i Rønne datteret dend 31 
Oktober1701. angaaende en deel arfvepart, som bemelte Jørgen Bøssemager og hans hustruis 
sødskende tilkom, Hans Pedersen var wærge for, som tilsammen var i alt 7 Sld., der af angaf Hans 
Pedersen at hafve betalt till Jørgen Bøssemager sin andeel 4 mrk., Saa at der igien blifver til rest til de 
andre sydskende 6 Sld., her at er udlagt at have hos Peder Hansen i Rydsker sogn af hvis hand her til 
boet som før ermældt er skyldig disse penge 6 Sld., :/ 
Efter det skiftebref ganget efter Salig Diderik Morttensen dateret dend 6 May 1679. befindes dend 
Salige Mands yngste daatter Leene Dideriksdaatter at tilkomme af løsøre arf som indtil her i boet, hos 
hindes Moder og Stiffader Hans Pedersen har verret bestaaende Capitall 7 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Deraf reignis rentte udi 24 aar til 6 May 1703. naar wærge penge er afdragen 6 Sld. 1 mrk., er saa 
Capital og Rentte penge 14 Sld. 11 skl., Der foruden tilkommer hinde rentte af hendis jordepenge udi 
dend 21 gaard i Olsker sogn udi 17 aar som Hans Pedersen af Mortten Dideriksen har oppe baaret 
penge 4 Sld. 3 mrk. 4 skl., resten af rentten svarer hendis broder, som nu er til ordnet for hende at 
wærge, Henrik Dideriksen, hinde till, er saa hvis Leene Dideriks daatter her af boet tilkommer i alt 
baade løsøre og rentte som forskrefvet staar penge 18 Sld. 3 mrk. 15 skl., for disse oben skrefne 18 Sld. 
3 mrk. 15 skl., er udlagt og giort indførsel fore udi dend 21 gaard i Olsker sogn, af dend anpart, som 
denne Salige Qvinde, der udi arfveligen er tilfalden som før ermælt for penge 18 Sld. 3 mrk. 15 skl., :/ 
Hans Svendsen i Dyngegaarden udi Rydsker sogn fremlagte nu i dag it pandtebref, udgifvet af Hans 
Pedersen til Thor Pedersen i Rydsker sogn, dateret den 2 Oktober 1690. først indholdende om 202 Sld., 
hvor for er forsikring udi dend 35 gaard i Rydsker sogn, og siden paaskrefven af Hans Pedersens søn, 
der af at betale med forsikring udi hans beste hofvet gods som hand Peder Hansen da boende i det 
Nørre Kirkeboe har underskrefvet og sig til forpligtet at vil svarer og betale 26 Sld., rester saa igien 76 
Sld., Capital og er samme pandtebref ofver draget af Thor Pedersen till Hans Svendsen i Dyngegaarden i 
Rydsker sogn, og der for fordred Hans Svendsen at forde Capital til dend 2 May 1703. forfalden rentte 
udi 12 ½ aar, naar 22 Sld. 2 mrk. rentte som der paa er betalt afkorttet, rester igien rentte 23 Sld. 4 skl., 
for de 23 Sld. 4 skl., er udlagt, at hafve af dend 35 gaard i Rydsker sogn hos Lars Hansen penge 7 Sld. 1 
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mrk. 11 skl., af dend 21 gaard i Olsker sogn er her til udlagt at hafvis penge 15 Sld. 2 mrk. 9 skl., er 23 
Sld. 4 skl., for Capitalen 76 Sld., for blifver bestaaende i forde gaard:/ 
Mortten Dideriksen i Olsker sogn fordred som vedgikes 12 skl., udlagt en garn haspe 8 skl., en bag stoel 
for 8 skl., til ofvers 4 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 6 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 4 Sld. 2 mrk., udlagt 
for disse 6 Sld., og giort indførsel udi dend 35 gaard i Rydsker sogn som Lars Hansen svarer til 6 Sld., 
stemplet papir till dette skiftebref for 1 Sld. 8 skl., udlagt en jern gryde kraag for 3 mrk., it wraaeskab i 
stuen for 2 mrk., til ofvers 8 skl., Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en 
sinnerps qvern for 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 114 Sld. 3 skl.,  
Saa at indtet er ofverblefven endten at tilligge Hans Pedersen imod sin Salige Qvindes begrafvelse 
bekostning, ike heller at deele arfvingerne imellem. Og som for berørte 35 gaard i Rydsker sogn. Nu 
her paa skifted ike eragdis med ald sin tilliggende eyendom at verre meere wærdt, end dend som før 
ermælt, er anført fore. Sønnen Lars Hansen fer for er tilladt at betale og svare til, saa blef der om nu 
sluttet, at naar Lars Hansen forholder sig som hand har lofvet og forhen er indført, med sin fader Hans 
Pedersen, og der foruden efter leylighed, og derfor forhieper sin fader, naar hand ved døden afgaar en 
hederlig begrafvelse, saa sluttet alle vedkommende dette boes arfvinger sampt hans brødere, at de ike 
vil hafve nogen anke eller kiære paa 8 maader 35 gaard i Rydsker sogn, at Laurs Hansen dend it 
skalmunde, hafve og beholdt for sig og sine arfvinger, till avindelig arf og ejendomb, hvilket de dertill 
verre hans hiemmell og tilstand i alle maader, og som ike nu fleere sig med nogen prætention her paa 
Sterfboet har angifvet, end forhen er indført. Saa er dette skifte der ved sluttet, hvilket at saa er 
tilganged og Passeret, efter som forskrefvet staar, dis till widnisbiurd under vore hænder og zigneter. 
SkiftestædenAnno Die It Loco Ut Supra. Henrik Brugman.  
Hans H:P: Pedersen. Peder P:H: Hansen. Niels N:H:S: Hansen.  
Lars L:H:S: Hansen.  Esper E:H: Hansen.   Thor T:H:S: Hansen. 
Morten M:D:S: Dideriksen. Johan J:D:S: Dideriksen        Henrik H:D:S: Dideriksen. 
Lars L:M:S: Mounsen.  Berrild B:H:S: Hansen. 
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Anno 1702. Den 6 December. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter afgangne Esper Jensens Salig Hustru nu Salig Anna Hansdaatter som 
boede og døde paa dend 36 Jord eiendoms gaard, beliggende ved Dyngerne udi Poulsker sogn. Og ded  
imellem denne Sal: Qvindis med bemelte sin S: Mand auflede, og nu igien lefvende børn, som er 1. søn 
og 3 døttre, hvor af. 
 
Sønnen er Hans Espersen 11 aar gl. for ham er forhen til wærge anordnet som nu der ved blifver hans 
Moders slegt Niels Nielsen boende i Kiørnebye i Poulsker sogn. 
Dend eldste daatter Giertrud Espersdaatter 22 aar gl. for hende er og forhen til wærge anordned som 
nu der ved for blifver hendis Moders Slegt Lars Pellesen boende i Poulsker sogn. 
Dend yngste daatter Karne Espersdaatter  paa 20 aar gl. for hende er og forhen til wærge anordnet 
som nu der ved for blifver hendis Moders ner Slegt Peder Nielsen boende i bemælte Poulsker sogn.  
Møtte og her nu paa Sterfboet bemælte Enkens Laugwærge som paa skifted efter berørte børns S: 
Fader Esper Jensen dend 6 Oktober 1702. er tilordned Hans Seiersen i Poulsker sogn. 
 
Og paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Reeds og egne weigne 
og efter ordre  skifte skrifveren Henrik Brugman samme sted er til Wurderings mænd opmelded Jep 
Ollufsen og Jens Madsen. Begge  boende i bemelte Poulsker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret 
som her efter følger.  
 
Først blef den forhen forfattede skifteforretning opretted efter bemælte Sal: Mand Esper Jensen 
foretagen datered dend 6 Oktober Aar 1702, og dend Examineret, og der efter befindis Kongl: May: 
Ambtskrifver, og Ridefouged Sr. Hans Henrik Skor at hafve bekommed udlæg for den restands som 
rester for Aar 1701, til may 1702. af denne forde 36 gaard som er 8 Sld. 3 skl., og er der af beholden 8 
Faar for 6 Sld., og 3 Lam for 6 mrk., rester 2 mrk. 3 skl., der for nu udlagt en tønde Biug for 4 mrk., til 
overs 1 mrk. 13 skl.,  
Nok anføris hvis restands som dette Sterfboe af 2/3 deel land Gielde skyldig er for bemelte gaard saa 
som alt landgiel de Biug og Haure er ytt for aar 1702, som er for smør, og bogclarrings penge efter som 
paa de 2/3 deel inded smør af disse S: folk er ytt, opdrager penge 9 Sld. 1 mrk. 2 skl., at  
Oktober November og December 1702, Qvartalskatt betaler Sterfboet 2 mrk. 11 skl., dend tredje part 
af smøred efter som Hans Poulsen har ytt paa sin post 17 pund smør svarer hand med resten af 
bogclarringen pengene som skal i alt opdrage 11 mrk. 11 skl., saa og af forde Qvartalskatt 1 mrk. 5 skl., 
for de 9 Sld. 3 mrk. 13 skl., er udlagt 9 tønder Biug á 4 mrk er 9 Sld., ved forde udlæg 1 mrk. 13 skl., af 
strøe Rugen 2 mrk., :/: 
Dend røede Qvige for 4 Sld., som i forige skifte ommældis at være udlagt til Sogne Præsten i Poulsker 
sogn Hr: Mads Svane haver hand in natura laded afhente, Iligemaade har og Sogne Deignen Mons 
Madsen bekommed sin fornøyelse, og udlæg for hvis fordring hand i forde skifte er tillagt. :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe bekommed udlæg paa forige skifte, og der af de 3de Kiør i behold 
som Mads Bohne Hermansen nu imod tager efter taxten for 11 Sld., Item en røed Soe for 2 mrk., og it 
Egebræde for 12 skl., rester saa til Mads Bohne Hermansen for en sort hielmed Qvige som til udfarten 
efter denne S: Qvindis er slagted 2 Sld. 2 mrk., udlagt af en half tønde kaabber kedel 4 mrk. 8 skl., 5 gl. 
Gies for 5 mrk., en lyngrifve for 8 skl., :/: 
Hvis udlæg som Anders Jacobsen i Rønne Haver i forrige skifte bekommed var hand nu self her 
tilstæde, og med nøyedes, og imodtag, og tilkommer ham der for uden som Anders Jacobsen nu 
fordrede paa en kaabber kedel at reste penge 5 mrk., der for udlagt en stokøpse for 2 mrk., den bæste 
gryde kraag for 2 mrk. 8 skl., en ullen graae ranned pude 8 skl.,  
Herman Bohne Clausen i Rønne fordred som endnu rester paa S: Jørgen Bohnis anpart indførsel i 
denne 36 gaard 14 skl., udlagt af en hiem qvern med Hans Seiersen at have penge 14 skl., :/: 
Hans Seiersen i Poulsker sogn fordred for 2 skep. Rug meehl á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., udlagt en hiem 
qvern med huus og seiel for 5 mrk., til overs 2 mrk., :/: 
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Lars Pellesen i Poulsker sogn fordred 1 mrk. 12 skl., udlagt en liden gryde kraag for 1 mrk. 8 skl., af en 
hiem qvern hos Hans Seiersen 4 skl., :/: 
Jep Ollufsen i Poulsker sogn fordred 1 mrk., tillagt boden, og for sin wurderings umage paa forige skifte 
2 mrk., reise penge for Sr. Albert Hartwig 8 skl., er 3 mrk. 8 skl., udlagt af en half tønde kaabber kedel 
at have 3 mrk. 8 skl., :/: 
Jens Knudsen i Poulsker sogn fordred for en Skep: Biug 1 mrk., og for leje af en Hest en uge 2 mrk., og 
paa sin Fader Knud Jens weigne 1 mrk., er 4 mrk., udlagt en røe blised gl. Hoppe for 4 mrk., :/: 
Mortten Ibsen i Snogebæk lod fordre som vedgikes 2 Sld. 1 mrk., udlagt en røe maaged gl. Hest for 3 
Sld. Til overs 3 mrk., :/: 
Peder Jensen i Rønne lod fordre for læred penge 5 mrk., udlagt af forde røe maned Hest med Mortten 
Ibsen at have 3 mrk., en sort sartis trøye 2 mrk., :/: 
Hans Jensen i Rønne fordred som han efter S: JørgenBohn er udlagt, og denne S: Mand paa hans 
wegne har opbaared hos Jens Haagensen i Snogebæk, og endnu rester 6 mrk., udlagt en nye sort 
wadmels kioel for 3 mrk., en spin rok 1 mrk., en wage 1 mrk., en seis uden bom 1 mrk., :/: 
Rasmus Pellesen i Poulsker sogn som paa forige skifte har fordred, og har bekommed udlæg for 8 Sld., 
der af bekommed sengeklæder for 5 Sld. 1 mrk., og en benkedynne for 6 mrk., it sengested for 1 mrk., 
rester naar it fyre bræ for 12 skl., blifver annammed 3 mrk. 4 skl., nok fordred for en tønde Rug 6 mrk. 
er 2 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt en laasfast fyrekiste for 6 mrk., hos Hans Seiersen 14 skl., en sort klædis 
trøye 1 mrk. 8 skl., en sleede med træ vidier 1 mrk., til overs 2 skl., :/: 
Hans Poulsen som har fordred paa forige skifte for 6 Sld., hvis ham der for er udlagt, beholder hand in 
natura. Iligemaade er og Christopher Seiersen i Nexøe udlagt for sin fordring 2 Sld., hvis hand hafver udi 
behold og kand bekommis efter forige skiftebref naar begiæris, ligeleedis har Rasmus Hansen Smid i 
Nexøe bekommed hvis ham i forige skifte er blefven tillagt Jep Nielsen Tømmerman i Nexøe boende 
kand og bekomme hvis ham for 4 mrk., i forige skifte er udlagt, ligesaa kand og Jep Jørgensen i Nexøe 
bekomme hvis ham i forige skifte er udlagt Peder Andersen i Poulsker sogn for sin fordring og udlæg i 
forige skifte for 4 mrk., er af Enken betalt undtagen som rester hand nu fordred penge 8 skl., udlagt en 
seis uden bom for 8 skl., :/: 
Anders Jensen i Billegrav fordred som endnu rester fra forige skifte penge 6 mrk. 8 skl., udlagt it sort 
fifskaftes skiørt for 3 mrk., it røt wadmels skiørt 3 mrk., en sort wadmels kioel for 8 skl., :/: 
Ødber Persen i Poulsker sogn fordred iligemaade 1 mrk., udlagt it floerens snørlif med 2 røede ermer 
udi er sat for 1 mrk., :/: 
Hvis Jens Gudbersen i forige skifte af Enken er Samtyked har hand ikke villed afhente, nu beretted 
arfvingerne, at det endnu er i behold, saa forelæggis ham Jens Gudbersen samme at afhente, eller i 
andre maader straxsen sin Prætension anderleedis at indtale, eller og at lide akade for hiem Gield, og 
beretted arfvingerne der foruden hos Jens Gudbersen at have til gode for en gres seis med bom, og 
ringe som Jens Gudbersen af S: Esper Jensen har laant, af verdie 4 mrk. 8 skl., som de formeen imod 
hans Prætension at liqvideris, hvis Sørren Gudbersen i forige skifte er blefven udlagt, haverhand 
bekommed betaling fore af Enken, saa hand skal være fornøyet,  
Sønnens wærge Niels Nielsen i Poulsker sogn tilkommer her af boet  paa bemælte sin myndlings wegne 
for 2 grise som er optagen 1 mrk. 8 skl., og af wefven 8 skl., af it møg bræde 2 skl., er tilsammen som 
rester af hans fæderne løsøre arfve 2 mrk. 2 skl., udlagt en graae ranned ullen ofverdynne 2 mrk., hos 
Rasmus Pellesen 2 skl., :/: 
Hans Poulsen i Poulsker sogn som haver bekaasted denne Salig Qvinde til sin Jordefærd fordred der for 
efter sin forteignelse, som opdrager til penge 11 Sld. 8 skl., der for udlagt en graae skimled Hest for 8 
Sld., en sort brun hielmed studkalf for 4 mrk., 2 nye juhl for 6 mrk., i sengen i stuen, en graae ranned 
ullen underdynne 1 mrk. 8 skl., 2 ege planker 1 mrk. 8 skl., til overs 8 skl., :/: 
Jens Larsen i Svaniche lod fordre for sin tom Sille fiering 12 skl., udlagt en gl. kiste uden laag for 12 skl., 
:/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium 2 Sld., udlagt af en halftønde kaabber kedel disse 2 Sld., :/: 
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Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 5 Sld., udlagt af en half tønde kaabber kedel 5 
Sld., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt af en tønde kaabber kedel disse 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., udlagt af en half tønde kaabber 
kedel disse 5 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gieldog Prætensioner til penge 47 Sld. 2 mrk. 12 skl., 
Hvor til efter paafølgende Registering er giort udlæg som ved en hvert Prætension er anført og blifver 
saa som registeringen ofver skyder denne S: Qvindes efter lefvende børn som er en søn og 2 døttre, er 
der af broderens laad 9 Sld.1 mrk., og hver søster tilkommer 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., der foruden tilkommer 
Sønnen Hans Espersen en brun smal blised ugilled Foele for 6 mrk., wurdered, som ham er bevilged 
Item daatteren Giertrud Espersdaatter bevilged en sort Koe af verdie efter wurderings mændenis 
sætning for 4 Sld., ligeleedis  
Dend yngste daatter Karne bevilged en sort Qvige, af wurderings mændene er sat for 3 Sld., hvilke 
forde Creditorer børnen forhen for Moderens død, af deris S: Fader er bleven bevilged, og nu af 
wurderings mændene sat, og her indført. De vedkommende i sin tiid til efter retning som før er mælt, 
hvor saa børnen for deris arfvepart her efter er skeed udlæg som videre her efter formældis, denne 
Sal: Mand Esper Jensens brødre indlefvered sin skrifvelse af 29 November 1702 som er efter begiæring 
her indført, oglyder saaleedis, saa som det haver behaged Gud, at bort kalde voris S: broder Esper 
Jensen som boede og døde udi Poulsker sogn for nogen kort tiid siden, og skifte efter ham er holden, 
og nu straxsen efter hans S: Hustru som, og ved døden er afgangen, og som og nu skifte efter hende 
formodis at skal holdis, da som de S: Folk haver efterlat dem trende børn, en søn og 2de døttre og som 
paa skifted efter faderen er beredred for drengen at wærge Niels Nielsen i Kiørnebye, og for de 2de 
pigebørn Laurits Pellesen og  Laurs Nielsen samptligen boende i Poulsker sogn, da som vi begge fader 
brødre til forde den S: Mands børn, navnlig Hans Jensen og Peder Jensen boende udi Rønne, nu ligger 
paa voris reise med Ambt skrifverens skiber nu at segle til Kiøbenhavn med en deel hans Kongl: May: 
goeds som der udi er indskibed, det aller første at Gud vel at vinden føyer sig, at vi kand segle af 
reeden, da at skal være clar, hvor for vi begge fader brødre til forde Esper Jensens børn vil have disse 
børns wærger paamint, og advared at de flittig paa skiftet efter Moderen ville have indseende med, at 
med skifted riktig omgaais, saa de fattige fader, og moderløsse børn, sker ret baade efter fader og 
moderen og hvad Gield eller skatter som de S: Folk kunde være skyldig, af løsørit maatte vorde betalt, 
men for ingen deel nogen Gield, eller skyld udi Gaarden at indføris udi Jordegodset de umyndige udi 
fremtiden til skade paa deris fæderne, og møderne Jordegods, hvilked vi vil formode deris wærger 
tager udi akt, som de udi fremtiiden self arfver at svare, saa de umyndige i fremtiden kand være 
foruden skade, denne voris meening paa de umyndige børns wærger, begiærer vi underskrefne, ord 
fra ord udi skiftebrefved efter Moderen maatte vorde indført, saa som udi ike self kand være tilstæde 
naar skifted skal holdis for reisis skyld beder dette velmente optagis baade af skifte betientene saa vel 
som af wærgerne, og os igien tilstillis,  
Rønne den 29 November Aa: 1702, Hans H:J:S: Jensens navn Peder P: Jensen. 
 
Saa blef efter skrefne dette Sterfboes løsøre middel af wurderings mændene nu efter seet, og ved 
desverdier taxered som er nemlig, Sæden som tilforne er taxered, og Enken haver imod taged at 
besvare det aar skatt, og Landgilde for Aa. 1702, er nu af wurderings mændene taxered, og til boens 
middel anførris hvis som nu er beholden nemlig. Biug er anseet, og taxered for 10 tønder Biug, tønden 
anført efter nu land kiøbed for 4 mrk er 10 Sld., Item Rugen som nu findes er sat for 5 tønder, og tønde 
sat for 6 mrk er 7 Sld. 2 mrk., Høet som findes her i gaarden er sat for 4 smaa læs Høe, og læsed er sat 
for 5 mrk., er saaed en tønde Rug her ved gaarden i afvigte fisked, der af er strøe korned sat for 1 Sld. 2 
mrk., Hauren som tilfore fantis, er af torsken, og ytt til skatt, og tiende Haure, en liden hvid Soe som fra 
Deignen er af Enken indløst nu sat for 2 mrk., it nye wefved hiønde 1 mrk., it madskab med en dør, laas 
og hengsler for 3 mrk., en lin wefved behørige jern 2 Sld., 2 egeplanker 1 mrk. 8 skl., 2 aar med bihl 1 
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mrk. 8 skl., en sle med træ vidier for 1 mrk., hvis imod udfarten blef udlagt i forige skifteforretning som 
var 3de bæster, er nu efter verdie taxered. 
Nemlig, en graae skimled Hest gilling nu sat for 8 Sld., en røe maaged gl. Hest er nu sat for 3 Sld., en 
røe blised æld gl. Hoppe for 4 mrk., 2 gl. Gies 2 mrk., nok 3 gl.Gies for 3 mrk., Videre befindes dette 
Sterfboe til bæste efterskrefne en half tønde kaabber kedel er vegtig til penge 11 Sld., en haand qvern 
med hus, og jern seil for 5 mrk., en kalke tønde 8 skl., 2 nye juhl foruden jern 6 mrk., paa lofted, en gl. 
kiste uden laag for 12 skl., en vage 1 mrk., en spinde rok 1 mrk., it brød bende 4 skl., I Holsengen, en 
graae ranned ullen underdynne for 1 mrk. 8 skl., en graae ranned ullen ofverdynne 2 mrk., en ullen 
graa ranned hofpude 8 skl., en nye sort wadmels mands kioel for 3 mrk., en gl. sort wadmels kioel 8 
skl., 2 Allumit skin bopser 1 mrk. 8 skl., en laasfast fyre kiste 6 mrk., it gl. sort fifskaftes skiørt 3 mrk., it 
røt wadmels skiørt 3 mrk., en sort Zartis trøye 2 mrk., en sort klædis trøye som er vendt 1 mrk. 8 skl., it 
gl. florets snørflif med røde ermer udi 1 mrk., en sort gl. klædis hufve 12 skl., en stoekøpse for 2 mrk., 
en gryde kraag 2 mrk. 8 skl., en liden gryde kraag 1 mrk. 8 skl., en jern tyfve 4 skl., en lyng rifve 8 skl., 
en gl. seis uden bon 1 mrk., en dito 8 skl., it drikekrus 12 skl., en liden sort brun hielmed studkalf for 4 
mrk., skifteforwalteren tilspurdte samptlig vedkommende, om de hafde meere at angive dette 
Sterfboe til bæste, hvor til de svarede ej, videre at være end angifven er, og forskrefved staar, 
undtagen denne 36 gaard som efter forde skifteforretning, til samfrenders Kiendelse er Remitteret, og 
der ved forblifver, hvor saa dette boes middel er sammen reigned, som andrager til penge 66 Sld. 12 
skl., Saa som dagen er forløben, og med videre af denne forretning ej nu kunde kommis til ende saa 
sluttis med hvis forretted er, indtil i morgen at da videre der med kand foretagis, hvilked at saa er 
Passeret Testerer. H: Brugman. 
Jep Olsen.   Jens J:M: Madsen,   Niels N:N:S; Nielsen 

Lars L:P:S: Pellesen.   Peder Nielsen egen hand.  
 
Nest Paafølgende den 7 December.Berørte aar 1702, er Atter med denne forretning 
Foretagen, og videre forretted som følger nemlig for  
Sønnen Hans Espers anpart, som hand arfver efter sin Sal: Moder som Niels Nielsen i Poulsker sogn, er 
wærge, for, som er penge 9 Sld. 1 mrk., hvorfor er udlagt, 2 tønder Rug a 6 mrk er 3 Sld., af Rug sæden 
som er en tønde deraf Ambtskrifveren er tillagt, 2 mrk., og her til 4 mrk., af ded taxered Høe 3 Sld., en 
liden hvid Soe 2 mrk., it nye wefved hiønde 1 mrk., it madskab med en dør laas og hengsler 3 mrk., 2 
aar med Bihl 1 mrk. 8 skl., 2 Allumit skin bopser 1 mrk. 8 skl., :/: 
Den eldste daatter Giertrud Espersdaatter som Lars Pellesen er wærge for, tilkommer i arfve efter 
bemælte sin S: Moder penge 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., hvor for er udlagt, en lin wef med jern og behør for 2 
Sld., en tønde Rug 6 mrk., af høet at havis 1 Sld., en kalke tønde for 8 skl., :/: 
Den yngste daatter Karen Espersdaatter som Peder Nielsen i Poulsker sogn er wærge for tilkommer i 
arf efter sin S: Moder penge 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., der for er udlagt, 2 tønder Rug for 3 Sld., af Høet at 
have 1 Sld., it brød bende for 4 skl., en sort klædis hufve 12 skl., en jern tyfve for 4 skl., hos Hans Pouls 
udlæg 8 skl., it drike krus for 12 skl.,  
Saa at være Passeret Testerer,  H: Brugman  Niels N:N:S: Nielsen  
Lars L:P:S: Pellesen.  Peder Nielsen egen hand.     Jens J:M: Madsen  
Fanttis en Samfrenderdom paa denne 36 gaard i Poulsker sogn Datered den 12 January 1686, Item en 
Qvitering Datered dend 28 November A: 1698. Angaaende denne 36 gaard i Poulsker sogn. Hvilke forde 
2de brefve bemælte S: Esper Jensens Søn Hans Espersens wærge Niels Nielsen i Poulsker sogn indtil 
videre nu til sig annammed Testerer. H: Brugman  Niels N:N:S: Nielsen  
Lars L:P:S: Pellesen.  Peder Nielsen egen hand.     Jens J:M: Madsen  
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Anno 1702. Den 27 november. Er efter lovlig Giorde Tillysning, Holden Registrering og Wurdering, 
Sampt Schifte og Liqvidation  efter Sal: Olluf Hansen, som boede og døde udi it Huus, beliggende paa 
den 9 gaards grund i Nyekier sogn.  Imellem  denne Sal: Mands efter lefvende Hustru  Boel 
Eilersdaatter, for hende blef er efter hendis begiæring til laugwærge  anordnet hendis Puvel Rasmusen 
der samme sted, de paa eene side og paa anden side denne S: Mands med bemelte sin Hustru auflede 
børn. som er 1 Søn og 1 datter.  
 
Sønnen er Hans Olsen paa 10 aar gl. for ham til wærge anordnet Henrik Pedersen i Østerlaursker sogn. 
Daatteren Karen Olsdaatter paa 13 aar gl. for hende er til wærge anordnet Povel Pedersen i bemelte 
Østerlaursker sogn.  
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Hr: Obersten Reeds og egne weigne  skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Madsen og Haagen 
Hansen. Begge  boende i bemelte Nyeker sogn. Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger.  
 
3 stolperum gl. huus med en røste paa hver ende, med alt hvis derudi jord og nagelfast nu forefindis 
med 2 smaa winduer, og en tagsteens kakeloven i stuen, med en dør for stuen og hvis der tilhør, det 
sat for penge tilsammen 4 Sld., en gl. graae skimled Mehr for 2 Sld. 2 mrk., en røe herred Koe 5 Sld., en 
sort røgged Qvigekalf 6 mrk., it hvidt Faar for 3 mrk.,  
Dend sæd som findis er sat saaleedis Biug en tønde sat for 4 mrk., Haure 1 ½ tønde á 2 mrk er 3 mrk., 
Høet son findis sat for 3 mrk., en gl. stopped jern gryde 8 skl., en gl. opringed wogn for 6 mrk., en gl. 
fyre kiste med en hengelaas for 1 mrk., it gl. fyre bord 4 skl., en gl. tønde 4 skl., en ballig 4 skl., en sies 
med bom og ringe 2 mrk., Enken, og de tilstæde værrende vedkommende blef af skifteforwalteren 
tilspurdt, om de hafde meere at angifve til dette boes bæste, hvor til de svarede nej, ej videre at være 
end foran findis indført. 
Hvor  saa boeds middel blef sammen reigned, som andrager tilsammen 18 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Der imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som her efter følger  
Enken angaf at være skyldig til Johan Bosilius i Rønne for en seis, der paa at reste 2 mrk., udlagt ½ 
tønde Biug for 2 mrk., :/: 
Mons Pedersen i Nyekier sogn fordred som rester 2 mrk., udlagt ½ tønde Biug for 2 mrk., :/: 
Kirkewærgen Hans Madsen i Nyekier sogn fordred for 1702 Kirkepenge 8 skl., udlagt en gl. stopped 
Jern Gryde 8 skl., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelsis bekostning blef Enken samtyke udlæg af fælleds boe for 
8 Sld., udlagt en røe Herred Koe for 5 Sld., en graae skimled Mæhr 10 mrk., en seis med bom og ringe 2 
mrk.,  
Skifteforwalterens Salario 1 mrk. 8 skl., Skifteskrifveren i alt 4 mrk. 8 skl., udlagt forde wogn 6 mrk., 
Stemplwd papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt Høet for 3 mrk., :/: 
Wurderings for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt en fyrre kiste med en hengelaas 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 11 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 7 Sld. 12 skl.,  
Deraf tilkommer Moderen dend halfve part som er 3 Sld. 2 mrk. 6 skl., den anden halfvepart deelis 
imellem forde søn og en daatter, er der af broderens laad 9 mrk. 9 1/3 skl., og daatterens laad er 4 
mrk. 12 2/3 skl.,  
For Moderens anpart 14 mrk. 6 skl., er udlagt helften af fornefnte taxered huus for 2 Sld., it hvidt Faar 
3 mrk., 1 ½ tønde haure 3 mrk., it fyrre bord i stuen 4 skl., en tønde 4 skl., til overs 2 skl., :/: 
Sønnen for sin anpart er 9 mrk., 9 1/3 skl., er udlagt en sort røgged Qvigekalf 6 mrk., af hused 3 mrk. 9 
skl., hos moderen 1/3 skl.,  
Daatteren for sin anpart 4 mrk. 12 2/3 skl., der for udlagt af hused 4 mrk. 7 skl., en ballig 4 skl., hos 
Moderen 1 2/3 skl., :/: 
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Denne S: Mands Ifareklæder var af ringe verd som Enken beholte til at paaklæde børnen med at 
forslide, efter anfordring af Skifteforwalteren hofdede vedkommende ej videre at angifve som dette 
Sterfboe vedkomme kunde, hvor for saa dette skifte er slutted, dette saa at være Passeret Testerer. H: 
Brugman, Povel Rasmusen.  Hans H:M:S: Madsen. 
 Haagen Hansens HH navn.         Til witterlighed Jørgen Andersen m.m. 
Mons M:P: Persen. 
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Anno 1703. Den 25 April. Er Holden Registrering   og  Wurdering, Sampt Schifte og Liqvidation   efter 
Pige som var i tieneste hos welagtet  Peder Hansen paa Blykoppegaard, Hvor dette skifte er holden 
beliggende i Nøker sogn, og var samme pige navnlig Inger Ibsdaatter, Imellem hendis efterlefvende 
sødskende, nemlig først at reigne 2 brødre og en søster, hvor af  
 
Dend  elste broder var Peder Ibsen som ved døden er afgangen, og hafver efterlat sig 4 børn, 
 En søn og 3 døttre, med deris wærger og forsvar.  
Dend anden broder er Ødber Ibsen boede i Rønne, som er sin egen wærge og nu var tilstede. 
Søsteren var Anne Ibsdaatter som ved døden var afgangen, og var i egteskab med Lars Hansen i 
Meelsted, som har efterlat sig 2 pigebørn, som deris fader bemelte Lars Hansen er wærge for. 
 
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds ved sin fuldmegtig efter ordre, skifte skrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til Wurderings mænd opmeldet Hans Madsen og Povet Rasmusen. Boende i bemælte 
Nyker sogn.  Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
En gl. lappet ullen underdynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. linnen hampegarns ofverdynne for 2 mrk., en gl. 
linnen hofvet dynne for 8 skl., 2 gl. puder uden lin waar begge 1 mrk., it lidet gl. syed hiønde for 12 skl., 
it gl. sort pollemettis skiørt for 2 mrk. 8 skl., it gl. røt kierstys skiørt med en wadmels breed udi for 3 
mrk., er sort pollemettis trøye 5 mrk., en gl. sort kledis trøye som er wendt for 2 mrk., en røe kirstys 
trøye for 4 mrk., en gul wadmels klake uden eemer for 1 mrk., it grønt wadmels skiørt for 6 mrk., it gl. 
florets snørflif med røde bunden ermer udi for 1 mrk. 8 skl., it gl. grønt raskes forklæde for 8 skl., én 
sort pollemettis muffe for 8 skl., den ranned ullen hufve med it blaat bon paa for 2 mrk., to blaargarns 
nerdeele støket sat for 1 mrk., er 2 mrk., en blaargarns opleed for 12 skl., én gl. lappet dito for 6 skl., 
en groft bruegarns opreed for 12 skl., it blaargarns forklæde for 12 skl., it bruegarns forklæde for 1 
mrk. 4 skl., it gl. brugarns forklæde for 12 skl., 2 sleedlerik half ermer begge for 12 skl., 2 gl. brue lerrik 
half ermer for 4 skl., en gl. fyrre kiste med en haspe paa for 1 mrk., og en hengelaas der till, it lidet gl. 
fyrre skrin med en gl. laas for 1 mrk. 8 skl., it meget gl. bruegarns forklæde for 10 skl., it bruegarns 
tørklæde for 12 skl., it gl. dito for 6 skl., en kramlerrit klud for 1 mrk., it kramlerrits pande lin for 8 skl., 
en gl. dito lin for 6 skl.,  en linhufve med knipling for 12 skl., en gl. dito uden knipling for 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne denne Sahl: Piges boehafve og middeler till penge  
12 Sld. 12 skl.,  
Møtte og denne Sahl: Piges Sahl: broder Peder Ibsens hustru Sidlene Larsdaatter tillige med hendis 
daatter Gunnel Pedersdaatter som nu fremkom. Saa blef de tillige med denne Sahl: Piges hos bond, saa 
og broderen berørte Ødber Ibsen af skifteforwalteren tilspurdt, om de wiste meere angifve som dette 
Sterfboe kunde komme til beste, denne Salige pige at verre tilhørende. Hvor til de svarede ike videre at 
verre, end angifvet er og forskrefvet staar. 
Huusbonden Peder Hansen som hafver bekaastet denne Sahl: Pige til sin hvilested og Jordefer indgaf 
derom sin forbetegnelse, som opdrog till penge in Allis 9 Sld. 4 skl., udlagt en gl. lappet ullen 
underdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hampegarns ofverdynne for 2 mrk., en gl. linnen hofvet dynne 
for 8 skl., 2 gl. puder uden lin wor for 1 mrk., it lidet gl. syed hiønde for 12 skl., it sort pollemettis skiørt 
for 2 mrk. 8 skl., en pollemettis trøye for 5 mrk., en gul  wadmels kloke uden ermer for 1 mrk., it grønt 
wadmels skiørt for 6 mrk., it florets snørflif med 2 røde bunden ermer for 1 mrk. 8 skl., it grønt raskes 
forklæde for 8 skl., en sort pollemettis moffe for 8 skl., 2 blaarsgarns nerdeeler for 2 mrk., 2 blaargarns 
opleeder for 12 skl., en grøn brulerrits opleed for 12 skl., 2 bruegarns forklæde for 2 mrk., 2 brue 
lerritshalf ermer for 4 skl., en fyrre kiste med en haspe og hengelaas for 16 skl., it fyrre skrin gl. laas for 
1 mrk. 8 skl., it bruegarns forklæde for 10 skl., it bruegarns tørklæde for 12 skl., it dito tørklæde for 6 
skl., en kramlerris klud for 1 mrk., it dito pandelin for 6 skl., en lin hufve med knipling for 12 skl., en gl. 
dito uden knipling for 8 skl., it kramlerrit pandelin for 8 skl.,  
Ødber Ibsen i Rønne fordred for testamentet forferdige 2 mrk., udlagt en sort klædes trøye for 2 mrk.,  
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Skifteforwalteren for sin umage og Salarium 1 mrk., udlagt en rannet ullen hufve med it blaat bon paa 
for 2 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 5 mrk., udlagt en røe kirste trøye for 4 mrk., af fornefne hufve 1 
mrk., Stemplet papir till denne forretning for 3 mrk., udlagt it røt kierstis skiørt med en wadmels bred 
udi for 3 mrk.,   
Wurderings mændene for deris umage hver 12 skl er 1 mrk. 8 skl., udlagt 2 sleslærret half ermer for 12 
skl., it blaargarns forklæde for 12 skl.,  
Summa forschrefne prætentioner andrager 12 Sld. 12 skl.,  
Viidere efter anfordring, viste tilstæde værrende vekommende ike till dette Sterfboe at kunde angifve 
som det angik. Hvilket at saa er tilganget og passeret Testerer. Henrich Brugman. 
Peder Hansen.     Hans H:M:S: Mounsen.     Povel Rasmusen.     Ødber Ø:I:S: Ibsen. 
Udfærdiget den 9. Oktober 1703. 
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Anno 1703. Den 15 May. Er efter Loulig Giorde  Tillysning, Holden Registrering   og  Wurdering, Sampt 
Schifte og Liqvidation   efter  Peder Ollufsensens Salige  Hustru Elsebeth Peders daatter, som boede og 
døde paa den  11 Jord Eyendoms gaard beliggende udi Clemmedsker sogn. Og det imellem  denne 
Salige Qvindes  efterlefvende Mand bemelte  Peder Ollufsen, paa eene side og paa anden side, denne 
Sahl: Qvindes efterlefvende børn. /: 
Hvor till Peder Olsen er Stiffader :/ Nemlig 3 sønner og 2 døttre hvor af  
 
Dend elste søn er Hans Aristsen boende i Sandwig. 
Dend anden søn er Peder Aristsen boende i Olsker sogn. 
Dend 3de søn er Povel Aristsen boende i Westermarie sogn.som alle er deris egne wærger. 
Dend elste daatter er Kirstine Aristsdaatter  som er i ekteskab med Anders Andersen Kure boende i 
Clemmedsker sogn,  
Dend yngste daatter er Anna Aristsdaatter i egteskab med Hans Rasmusen som boer i Risbye udi 
Clemmedsker sogn. 
  
Hvor paa rettens wegne var ofverværende, Høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant, 
og Ambtman Waldemar Reeds og egne weigne skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er 
til Wurderings mænd opmeldet Hans Morttensen og  Lars Hansen .begge boende i Clemmedsker sogn. 
Hvor da er forefunden og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En røe bliset hielmet Hest gilling er sat for 8 Sld., en gul brun Hoppe for 6 Sld., en sort bliset Hoppe for 
8 Sld., en røe bliset Hoppe for 7 Sld., en gl. gull brun Hoppe med it slet Horsføll for 3 Sld. 2 mrk., en sort 
Foele er sat for 9 Sld., en brun Hest gilling for 9 Sld., it ungt gul brunt Horsøeg for 4 Sld., endnu it brunt 
Horsøeg for 3 Sld. 2 mrk., en blak brun Foele som er gillet for 6 Sld., en sort brun Hoppe som er i foll for 
7 Sld., en brun bliset Hest gilling er Taxeret for 13 Sld.,  
Qveeg. 
En blak røgget og en brun stude begge sat for 14 Sld., en sort stud for 6 Sld., en røe hielmet hvid 
mangut Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort røgget i kalfve Qvige for 5 Sld., en brun hielmet Koe med en hvid 
plet paa lenden for 4 Sld. 2 mrk., en sort brun Koe som nu er mager og waager sat for 1 Sld., en sort 
grimmet Tyr for 3 Sld., en sort Tyr som er med en hvid plet lenden 3 Sld., en hvid Tyr rød om hofvet for 
2 Sld. 3 mrk., en stoer sort Qvige er sat for 3 Sld. 2 mrk., 2 sorte qviger som er begge hvide under 
buggene á 2 Sld. 3 mrk.,  er 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmet qvie for 3 Sld., en rød qvie for 3 Sld. 1 mrk., en 
røe røgget qvie for 2 Sld. 2 mrk., en sort grimmet qvie for 2 Sld. 2 mrk., en sort qvie som er i kalf er sat 
for 5 Sld., en røe brun Koe for 6 Sld., en røed Koe i kalf for 5 Sld. 3 mrk., en røe grimmed Koe med hvide 
pletter for 5 Sld. 2 mrk., en brun røget stud for 3 Sld., en gul rød stiernet qvie for 2 Sld. 1 mrk., en røe 
brun qvie for 2 Sld. 1 mek., en røe stiernet og braaget qvie for 2 Sld. 1 mrk., en røe braaged fior gl. qvie 
kalf er sat for 1 Sld. 3 mrk., it sort røgget Qvienød er sat for 2 Sld., it sort studnød for 2 Sld., en røed 
Tyrkalf som er røed i neste afvigte aars wintter for 1 Sld. 8 skl., en røe braaget tyrkalf som og er røed af 
formælte alder nest afvigte winter for 1 Sld., en røe braaget Qviekalf for 1 Sld., en spa røe hielmet 
Qviekalf for 1 mrk. 8 skl., 
Svin. En hvid galt for 5 mrk., 2 mindre hvide galtr á 2 mrk. 12 skl er 5 mrk. 8 skl., en hvid Orne for 2 mrk. 
4 skl., en graae beltet Soe for3 mrk., en mindre graae beltet Soe for 2 mrk., endnu en hvid galt for 4 
mrk., en hvid Soe for 2 mrk.,  
Faar og Lam. 21 støker gl. Faar med dend afgrøde som nu er, og her efter kommedis morder ofver 
hofvet sat hver Faar med sin afgrøde for 4 mrk., er 21 Sld., en fioe gl. Wehr for 3 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies og en Gaasse med sin afgrøde á 1 mrk. 4 skl er 6 mrk. 4 skl.,  
Kaabber. 
En tre fierings kaabber kedel i muur er vegtig til penge 7 Sld., en span stoer kaabber kedel, er vegtig till 
penge 2 Sld. 2 mrk., en liden kaabber kedel paa ungefehr 4er potter, er vegtig till penge 2 mrk., en 

bornholmerting.dk 109



liden gl. malm gryde, som er dend eene foed afstødt og er lappet er sat for 3 mrk., en gl. lappet metal 
gryde paa en span stoer er sat for 4 mrk., 
I Herberghuuset.En laasfast eegeørk for 4 Sld. 2 mrk.,  
I Wester seng ibdn. En ullen ofver dynne med en linnen breed udi for 2 Sld., en gl. bolster under dynne 
for 3 mrk. 8 skl., en graae ullen hofvet dynne for 3 mrk., en hofvet pude med et waar paa for 5 mrk., I 
Øster seng i Herberghuuset. En gl. dansiges waar under dynne for 4 mrk., en gl. bolster hof dynne for 1 
mrk. 8 skl., en pude af ullen og linnet uden lin waar for 12 skl., en dantsir waars pude med lin waar paa 
for 1 mrk., 2 gl. blaargarns lagen for 12 skl., Westen till i Herberghuuset. I en seng, en gl. olmerdugs 
ofver dynne for 5 mrk., en sort ranned underdynne for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen hofvet dynne for 1 
mrk. 4 skl., en hofvet pude med lin waar og strik foer for 1 mrk. 4 skl., en gl. pude med blaar larrit ofver 
breked for 12 skl., nog i Herberghuuset, en benkedynne fire mands sæde som er nye wefved ofver og 
under for 4 mrk. 8 skl., en nye wefved benkedynne med spoelskadet under vor 3 mands sæde for 3 
mrk., endnu en dito benkedynne med nogle røde lapper paa for 3 mrk., en syed agedynne med gull 
wadmels waar under for 2 mrk., it wefvet agedynne paa grøn bon for 1 mrk. 4 skl., it gl. syed hiønde for 
1 mrk. 4 skl.,  
I Sengehuuset i en seng, en graae ullen ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. ullen rannet underdynne for 
12 skl., en hvid ullen hofvet dynne for 1 mrk., en gl. lappet ullen hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 12 skl., I Øster Kielder i en seng som er Pigernis Seng. En ullen ofver dynne for 3 mrk., 
en ullen underdynne for 2 mrk., en stor linnen hofvet dynne for 1 mrk. 8 skl., en hofvet dynne hvor af 
vored er helften hvidt og helften sort for 12 skl., en hvid ullen hofvet dynne for 12 skl., it gl. blaargarns 
lagen for 4 skl.,  
Boehafwe. 
Én arbeids wogn med smaae stier for 4 Sld., en wogn med 4 hiul till foruden stier, som er adskildt, som 
ligger under røsten westen till for 1 Sld. 3 mrk., nog it for wogn ree for 1 mrk., en gang nye arbieds juhl 
som ike er udryddet og ej beslagen er sat for 3 Sld., 2 støker af fyrre deeler i Østerloe for 2 mrk., en 
fyrre bræde for 12 skl., en nye harrer foruden tinner for 1 mrk., en ploug med jern hiul bøsse løbere og 
ringe for 2 Sld., endnu it ploug med it skier paa for 3 mrk.,  
I dend liden lenge som staar midt i gaarden, 2 nye axleler uden jern som er alene ophuggen for 12 skl., 
it fyrrebræde som er ned satt till en gl. 8 skl., it stude aag med ringe for 8 skl.,  
I Nørrelade. 2 Høestier for 1 mrk. 4 skl., 2 gl. Høestier for 8 skl., en fyrre planke som er opsat paa en 
bolk for 1 mrk. 8 skl., it lidet eege bræ till gl. 2 skl., it eege bræ med nogle spor udi for 12 skl., it gl. bag 
wogn ree for 12 skl., it gl. aar uden bihl  og for 2 skl., I Østerlade i Stalden, en fyrre planke ofver 2 
stolperum for 12 skl., 2 mindre planker for 1 mrk., I Porthuuset. It staker eegebræde for 2 skl., en 
sleede stok af eegetræ østen gaarden for 10 skl., I lille lenge i Gaarden i Westerende, en haandqvern 
med huus og jern seil for 2 Sld., it stude aag med ringe for 10 skl., en stude dret med en lenke veed for 
1 mrk., it gl. sengested i wæsterhuus for 1 mrk.,  
I Drengehuuset. It sengested for 2 mrk., ud for drengehuus dørren, en eege benk bræde for 1 mrk., en 
jerned hammel med seeler hammell reeb og en jern nagle for 1 mrk. 4 skl.,  
I Wæsterhuuset. It gl.hindertøy med tøm og halseeler af lær og kabel tøm streng for 2 mrk., en træ 
tinned harre for 8 skl., en dito for 4 skl., endnu en jerned hammell med seeler og hammel reeb for 1 
mrk., en brake hammell med seeler og hammel reeb og tøm for 12 skl.,  
I Stuehuuset. En førre tønde for 10 skl., en røste ballig for 6 skl., endnu en røste ballig for 2 skl., it lidet 
gl. bord bende for 2 skl., en liden side stoel for 10 skl., en dito for 3 skl., en tønde Rugmeel med tønden 
for 2 Sld. 1 mrk., it deignetrug med stoel for 2 mrk., 3 gl. tomme tønder for 12 skl., en laag bøtte for 3 
skl., it aar med bihl paa for 4 skl., en meelsigt for 6 skl., it meelbed for 6 skl., it skillesold for 8 skl., 2 
eege sibøtter á 6 skl er 12 skl., en gl.smør bøtte for 2 skl., en finne span for 4 skl.,  
Paa stueloftet. En gl. eege kiste med én haspe for 4 mrk., en sille fiering for 8 skl., en eege sybøtte for 6 
skl., en smør bøtte for 6 skl., en kierne uden laag for 8 skl., en tom firing for 2 skl., 2 gl. seiser med bom 
og ringe for 2 mrk., en tom tønde for 4 skl., en half tønde for 4 skl., 6 tønder Biug á 4 mrk. 8 skl er 6 Sld. 
3 mrk., 2 nye wogn klover á 8 skl er 1 mrk., en wogn wæhr for 6 skl., 2 kiep stoke á 3 skl er 6 skl., 2 
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bryder á 6 skl er 12 skl., en spin rok med behør for 2 mrk., en gl. dito for 1 mrk., 2 garn hasper á 8 skl er 
1 mrk., en otting med 2 bonne for 4 skl., 2 sybøtter af finne kar for 3 skl., én liden nødehuud som er 
barket for 4 mrk., en raae nødehuus for 5 mrk., en cabel tøm wefvel for 12 skl., 2 wogn stietræ for 8 
skl.,  
I Krubhuuset. En laasfast fyrre kiste for 1 Sld. 1 mrk., en lyseskrin for 1 mrk., it flaskefoer med 4 glas udi 
for 6 mrk., 2 gl. fyrre tønder for 8 skl., en ølhalf tønde for 12 skl., en øltønde for 1 mrk. 4 skl., en træ 
tragter for 2 skl., en fiering med en bond udi for 6 skl., en ege sybøtte for 6 skl., en dito for 6 skl., en 
liden ørerbøtte for 2 skl., en gl. bøtte med it øre for 3 skl.,  
I Stuen. it wraaeskab med 2 laasfaste dørre og it rum midt udi er sat for 2 Sld. 2 mrk., it fyrre bord med 
lugt foed og 2 skoffer for 3 Sld., it gl. fyrrebord med aaben foed for 2 mrk., en gl. røke bagstoel for 12 
skl., en anden sæde stoel for 12 skl., it gl. flamsk hiønde for 1 mrk., it syed hiønde for 1 mrk., en jern 
haandstang 4 mrk., en jern gryde kraag for 1 mrk., en hakestok i forstuen for 3 skl., it gl. bord i 
Herberghuuset for 4 skl., en huggestok udfor huus dørren for 2 skl.,  
Sæden er saaed her ved gaarden 15 tønder Haure tønden sat for 2 mrk. 4 skl., er 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
Item er og saaed her ved gaarden 1 ½ tønde Rug deraf og strøe kornet er sat og till dette boes middel 
anført for tønden6 mrk., er tilsammen 2 Sld. 1 mrk., 
 Fandtes i Mandens seng i stuen, 2 ullene sengedynner med sorte ranner udi, en linnen hofvet dynne 2 
ullen puder med lin waar paa 2 bruegarns lagen, hvilket denne Salige Qvindes efterlatte Mand Peder 
Ollufsen foruden skifte blef af med arfvingerne bevilged og samtyked. Nog som fandtes i stuen, en 
bolster hofvetdynne og en pude med waar paa, som og forblef til dend seng denne Salige Qvindes 
efterlefvende mand blef bevilget som før ermælt, en gl. kierne med laad og stauf for 8 skl.,  
Med arfvingerne angaf, at Stiffaderen Peder Ollufsen i denne Salige Qvindes lefvende liif hafver 
oppebaared af Gihse Hans Jørgensen og hendes fuldmegtig  i Sandwig penge 39 Sld., og begiertte 
arfvingerne af Peder Ollufsen herom vilde nu giøre forklaring, hvor pengene er af blefven. Hvor til 
Peder Ollufsen svarede at verre betalt nemlig, til Hans Svendsen for laandte penge 7 Sld., Claus Madsen 
bekom tienesteløn penge 3 Sld., til at kiøbe lin for 15 mrk., til 2 qvartalskatter betalt 11 mrk. 6 skl., til 
en wef kove betalt 5 mrk., en gierings tilkiøbt for 6 mrk., her om tvistet partterne og ved sidste blef 
imellem dem sluttet, at det skulle forblifve der ved, at Peder Ollufsen af forskrefne opbaarne 39 Sld., 
skal betale og svare till Sterfboets middel for helften pengene som er 19 Sld., 2 mrk.,  
Denne Salige Qvindes Ifareklæder angaf arfvingerne at hafve til sig annemet, og hendis børn sig 
selfindbyrdes imellem deelt, og der imod beholder Peder Ollufsen sine egne Ifareklæder. Hvor med 
begge partter vill var tilfreds, og ej derpaa noget hafver at anke. 
Saa blef samptlig arfvingerne af skifteforwalteren tilspurdt om de viste meere at angifve, som dette 
Sterfboe kunde till beste; Hvor till de svarede at de ej viste meere at angifve/: undtagen denne 
Elleftegaard hvor om her efter videre formeldis :/ end foran findis indført,  
Hvor  saa dette forskrefne Sterfboets løsøre blef sammen reignet, som opdrager till Penge 331 Sld. 3 
mrk. 13 skl.,  
Saa blef angifven efter skrefne boets skyldige Gield og Prætentioner, og er der till giort udleeg som her 
efter følger. 
Denne 11 gaard er fra amptstuen Atssignerit till Albers Hartwig for sin Sandemands tieneste i 
Clemmedsker sogn og rester til ham for Aa. 1702 rester qviteringernis anleedning bog clarrings penge 
15 Sld. 4 ½ skl., her for er udlagt hos Peder Olsen at hafve af de reede penge 8 Sld., en røed hielmet 
hvid Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe braaget fior gl. Qviekalf for 7 mrk., er 15 Sld. 1 mrk., til ofvers 11 ½ 
skl., 
Landstings skrifveren Mens Pedersen Lesler fordret som hand nu self personlig her paa Sterfboet angaf, 
for en landstings Procæee imellem denne Salige Qvinde og Capitain Hans Kofod Hansen for Seefningen 
og dens paaskrift 1 mrk. 4 skl., Dommens beskrifvelse 4 Sld. 2 mrk., for 2de udlogger it 12 skl., og it4 
mrk., er 6 Sld. 2 mrk., denne fordring angaaende, saa svarede arfvingerne der imod samptlige at som 
for denne sag er førhen efter landstings dommen paaskrefts udvisning her af boet udtagen en dombs 
bekostning som Capitain Hans Kofod ved Herrits fougden Sr:Eskield Nielsen har Exeqverit, og Enken 
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siden aller underdanigske har erlanget hans Kongl: May: allernaadigste friheds bref, at drifve samme 
sag viden betalning formente de der for at verre fri; for denne Gebuhr videre at betale :/  
Peder Mounsen i bedegade i Clemmedsker sogn fordred laante penge 2 Sld., og rentte af efterskrefne 6 
Sld. 1 mrk., er 9 mrk., der foruden angaf Peder Mounsen at hafve en Sølfstaab her fra boet, som skal 
staa arfvingerne til løsning, naar det her efter skeer i louglig tid for penge6 Sld., udlagt en røe stiernet 
og braaget Qvie for 9 mrk.,  
Esper Nielsen fordrede tienesteløn for en wadmels kiol 3 Sld., en skiorte 6 mrk., og 3 Sld., penge, 
arfvingerne her med svarede at bemelte Esper Nielsen ike har tient sin tid ud, som hand var leyet till, 
men løb af sin tieneste, dis aarsage arfvingerne ike vill verre ham meere løn genstendig, end hand saa 
forhen har bekommed, og formente at Esper Nielsen der for uden i saa maader er straffeldig efter 
lowen, der for skifteforwalteren hanviste denne fordring til loug og ret. 
Mads Høy boende i Rønne fordred efter sin fortegnelse for adtskillige betrode vare og penge som 
vedgikes og opdrog i alt til penge 33 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt 21 Faar med sin Afgrøde 21 Sld., en fior gl. 
Wehr for 3 mrk., 2 sortte Qvier hvide under bugen á 11 mrk er 5 Sld. 2 mrk., en røe Koe som er i kalf 
for 5 Sld. 3 mrk., en førre planke som er opsat paa en bølke for 1 mrk. 8 skl.,  
Jens Mounsen i Rosendalle i Rydsker sogn fordred som vedgikes penge 1 Sld. 12 skl., udlagt en røed 
Tyrkalf som er føed i neste afvigte windter sat for 4 mrk. 8 skl., en finne span for 4 skl., 
Anna Sahl: Hans Jensens i Rønne fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt westen i Herberghuuset, en pude med lin 
vor og strik for 1 mrk. 4 skl.,  
Claus Koefoed i Clemmedsker sogn fordred tienesteløn som er ham berettiget for 1702 og vedgikes 
penge 3 Sld., udlagt en raae nødehuud for 5 mrk., it sengested i drengehuuset for 2 mrk., en røe 
braaget Qviekalf fød i winter for 4 mrk., 2 smaae planker i stalden for 1 mrk., 
Povel Aristsen for it klæde ofver liiget till leyen 2 mrk., udlagt en syed agedynne med gull wadmels wor 
under for 2 mrk.,  
Anna Hansdaatter fordret for wefveløn og Høste arbiede foruden 2 Gies hindes skall betalis penge 4 
mrk., udlagt en nye wefvet benkedynne 3 mands sæde med nogle  røe lapper for 3 mrk., en gl. spinrok 
for 1 mrk.,  
Hans Svendsen Wester  i Rydsker sognfordred efter afreigningen som rester till dato 7 Sld. 3 mrk., 
udlagt her for en Ørk som er laasfast af eeg for 4 Sld. 2 mrk., en røe brun Qvie for 2 Sld. 1 mrk., en jern 
hand stang for 4 mrk.,  
Christen Andersen fordret tienesteløn for en graae præset wadmels kiol penge 7 mrk., udlagt i pigens 
seng en ullen ofverdynne for 3 mrk., en ullen underdynne for 2 mrk., en stor linnen hofvet dynne for 1 
mrk. 8 skl., it stude aag med ringe for 8 skl.,  
Willum Jacobsen i Rønne ved sin hustru lod fordre efter afreigning efter hendis seddels indhold at 
rester penge 8 Sld. 4 skl., udlagt en sort stud er sat for 6 Sld., en tønde rugmeel er sat for 2 Sld. 1 mrk., 
til ofvers 12 skl.,  
Efter en meddeelte laadseddel af it skiftebref ganget efter Salig Hans Munk som boede og døde i 
Risegaards huuset i Nøker sogn, dateret dend 15 Marty 1702 befindes Peder Ollufsen at verre tilordnet 
at wærge for Sahl: Hans Andersens daatter Sidzele Hansdaatter, hvilket wærgemaall Peder Ollufsen 
fremdeelis beholder, saa som hand er Myndlingens fadersøster som, og tilkommer berørtte myndling 
Sidzele Hansdaatter i alt penge 21 Sld. 2 mrk. 4 skl., med videre berørte skiftebref derom formælder, 
og er Peder Ollufsen der for nu udlagt efterskrefne, en brun bliset Hest Gilling for 9 Sld., en brun 
hielmet Koe med en hvid plet paa lenden for 4 Sld. 2 mrk., en ploug med it skier for 3 mrk., it 
deignetrug med stoel for 2 mrk., 2 høe stier for 1 mrk. 4 skl., 2 gl. dito for 8 skl., paa loftet en eege kiste 
med en haspe paa for 4 mrk., en øltønde for 1 mrk. 4 skl., en træ tragter for 2 skl., en fiering med en 
bon for 6 skl., 2 ege sybøtter for 12 skl., 2 andre bøtter for 5 skl., i wester seng i Herberghuuset, en 
ullen ofverdynne med en linnen breed udi for 2 Sld., en bolster underdynne for 3 mrk. 8 skl., en graae 
ullen hofvet dynne for 3 mrk., en laagebøtte for 3 skl., 2 seiser med bom og ringe for 2 mrk., en hvid 
Soe for 2 mrk.,  
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Kirke wærgen Peder Hansen i Clemmedsker sogn fordret som rester kirke tiende, en tønde haufre for 2 
mrk. 4 skl., Item kloke ringens penge 1 mrk., er 3 mrk. 4 skl., udlagt en graae beltet Soe for 3 mrk., en 
otting med 2 bonne udi for 4 skl.,  
Hans Aristsen i Sandwig fordred som vedgikes 2 mrk. 4 skl., udlagt en hvid Orne for 2 mrk. 4 skl., 
Hans Rasmusen i Risbye i Clemmedsker sogn fordred som i forige skifte efter Salig Hans Knudsen er 
indført og endnu restere penge 3 Sld., udlagt en røe braaget Tyrkalf for 1 Sld., i wæster seng i 
Herberghuuset, en pude med lin waar for 5 mrk., en nye wefved benkedynne i Herberghuuset 3 mands 
sæde med spoelskadet underfoer for 3 mrk.,  
Peder Aristsen i Olsker sogn fordred og som i bemælte skiftebref er indført for en tønde rugmeel og en 
tønde haufre 6 Sld., Item for smør 1 mrk. 12 skl., nog for 4 potter trie 1 mrk. 4 skl., er 6 Sld. 3 mrk., 
udlagt it flaske foer med 4 flasker udi for 1 Sld. 2 mrk., it lyseskrin for 1 mrk., en brun røgget stud for 3 
Sld., i øster seng i Herberghuus en dantsir wors underdynne for 4 mrk., en liden nøde huud som er 
barket for 4 mrk.,  
Karne Thomasis som en tid lang har tient her i boet, blef nu bevilget til tienesteløn ofver alt foruden 
wadmel till it skiørt som er hos farfveren penge 2 Sld., udlagt i en seng westen till i Herberghuuset, en 
gl. ulmerdugs ofverdynne for 5 mrk., en sort rannet underdynne for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen 
hofdynne for 1 mrk. 4 skl., en pude med blaar lerrits ofvertreket for 12 skl., til ofvers 8 skl.,  
Til Sogne Præsten Hr: Olluf Jensen Aalborg vedgik arfvingerne at verre skyldige i alt penge 14 Sld., 
udlagt en blak brun Foele for 6 Sld., en røe brun Koe er sat for 6 Sld., it sort røgget Qvienød for 8 mrk.,  
Sogne Deignen Peder Jacobsen Wejr tilkommer og efter arfvingernes vedgaaelse penge 2 Sld., udlagt it 
sort studnød for 2 Sld.,  
Peder Ollufsen blef med sine med arfvinger foreened om 2 drengis tienesteløn for det sidste afvigte 
halfve aar, at Peder Ollufsen dem fremdeelis skal lønne, og saa nyde udleg der for her af boet for 8 Sld., 
udlagt en sort brun Hoppe som er i føl er sat for 7 Sld., en hvid galt for 1 Sld., én tieneste pige ved navn 
Anna tilkommer tienesteløn for it par skoe og en Cartuns hufve tilsammen 4 mrk., her for er udlagt, en 
spin rok er sat for 2 mrk., 2 førredeeler i østerlade for 2 mrk.,  
Peder Hansen i Clemmedsker sogn nu angaf, at Salig Hans Knuds arfvinger til kom løsøre arf penge 2 
mrk. 4 ½ skl., udlagt en liden kaabber kedel paa 4er potter er  vegtig til 2 mrk., ved skattens udleg at 
hafvis 4 ½ skl.,  
Anders Kure fordred som vedgikes penge 12 skl., udlagt 2 blaargarns lagen i Øster seng i 
Herberghuuset for 12 skl.,  
Niels Mogensen i Clemmedsker sogn fordred for at grafve til denne Sahlige Qvindes liig 2 mrk., udlagt, 
it forwogn ree for 1 mrk., en nye harre foruden tinner 1 mrk., er 2 mrk.,  
Imod denne Salige Qvindes udfart, blef hendis efterlefvende Mand Peder Ollufsen med sin med 
arfvinger Accorderit om, her af fellits Sterfboes middel at nyde udleeg for penge 25 Sld., udlagt en brun 
bliset Hest gilling er sat for 13 Sld., en røe grimmet Koe med hvide pletter er sat for 5 Sld. 2 mrk., it 
fyrre bord i stuen med lugt foed og 2 skuffer for 3 Sld., 1 ½ tønde Rug som er saaed for 2 Sld. 1 mrk., en 
sort brun waag og mager Koe for 4 mrk., en jerned hammel med seeler og hammel reeb er sat for 1 
mrk., 
Skifteforwalteren for sin Salario med videre blef Samptyked 7 Sld., udlagt en blak røget stud for 7 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage med slet papir og alt hvis her ved skiftet falder at skrifve 9 Sld.,  
Udlagt en sort røgget i kalfvet Qvie for 5 Sld., en sort i kalfvet Qvige for 5 Sld.,  
Stemplet papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt en liden graae beltet Soe for 2 mrk., 
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt en røe røgget Qvige for 10 mrk., til 
ofvers 4 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 179 Sld. 13 skl.,  
Lignett blifver i behold og till deeling 152 Sld. 3 mrk.,  
Hvor af Peder Ollufsen denne Salige Qvindes efter lefvende Mand tilkommer dend halfvepart som er 
penge 76 Sld. 1 mrk. 8 skl., 
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Dend anden halfvepart deelis imellem denne Salige Qvindes efter lefvende trende Sønner og 2 døttre, 
er deraf en broderlaad 19 Sld. 6 skl., og en søsterlaad 9 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Widere angaf og lod indlefvere, Kongl: May: Ampt skrifver og ridefouget Sr: Hans Henrich Schor sin 
forteignelse, angaaende dend arf og deel som er falden efter Sahl: Qvindes forige afdøde Mand Hans 
Knudsen, saa som hand ingen lifs arfving sig efterlod og ike af nogen af de udenriges arfvinger her til 
dags er søgt arf. Efter det skiftebref anleedning efter bemelte Salige Hans Knudsen oprettet Datteret 
den 14 Juny 1701. som bestaar af løsøre 2 mrk 1 ½ skl., og udi denne ommælte 11 gaard 125 Sld., at 
samme arfvepart nu hans Kongl: May: efter lowen er berettiget. Hvor om videre bemælte Hr: Ampt 
skrifverens indgifvende skriftlige meening formelder saaleedis  efter som formennis at S: Hans Knudsen 
som boede og døde paa 11 gaard i Clemmedsker sogn ingen arfvinger skal hafve efterlat sig. 
Alt saa skall af skifte betienterne været Siqvestrerit arfvelaaden efter bemelte Sahl: Hans Knudsen, og 
nu er hans efterlatte Enke og saa ved døden afgangen, og der i morgen efter hende skall holdis Skifte. 
Thi will jeg tienestlig bede Hr: Skifteforwalterne, at der nu ved dette skiftes deeling, maatte blifve 
Observerit dend arfvepart som efter Sal: Hans Knudsen er worden Seqvestrerit, at samme Hans Kongl: 
May: maa verre berettiget, efter di at det nu er ofver dend tid, at arfven skulle vaared søgt efter lowen 
Rønne dend 14 may 1703. H:H:Schor. 
Saa efter di udi forberørte skifte forretning efter Sahl: Hans Knudsen en prætention som Capitain Hans 
Kofoed Hansen boende i Nylaursker sogn, er der udi til loug og ret Remitterit, og der efter til hiem og 
landsting ordeelits, at ved endelig slutning ved landsting dommens Execution af Herrids fougden 
Eschild Nielsøn er heraf boet udtagen adtskillige løsøre for en anseelige Summa efter derom landting 
dommens paaskrifts udvisning. Formeen disse denne Salige Qvindes arfvinger, der imod at vinde 
Regres udi dend 11 gaard i Clemmedsker sogn, hvor arfven efter Salige Hans Knudsen er Seqvestrerit. 
Saafrempt de ike efter deris allerunderdanigste forhaabning, er langer fra høyeste ret allernaadigste 
Regres, hos berørte Capitain Hans Kofod, Saa som de angifver alle underdanigste nu, at hafve søgt 
høyeste rettis stefning i Sagen til videre aller naadigste Approbation. Hvis aarsage denne Salige 
Qvindes arfvinger formeenes saa lenge begge arfve deeler saavel den som denne Salige Qvinde 
self,som og Salig Hans Knuds arfvinger udi dend 11 gaard i Clemmedsker sogn tilkommer, at verre in 
Seqvestro, og der af saa end videre bekostning, at tagis, indtil endelig domi sagen, aller underdanigste 
ob erlanger hvilken arfvingernis paastand for billigt  
Af skifteforwalteren Eragtis, at det der ved saalenge beroer, og naar saa sagen er til endebragt, er dend 
øfrige part paa begge sider til arf og deel. Nemlig helften denne Sahl: Qvindes samptlig arfvinger 
imellem, og den anpart Salig Hans Knuds arfvinger  skulle arfve Hans Kongl: May: at verre berettiget, 
efter det efter S: Hans Knudsen ergangne skiftebref videre formælding. 
Peder Jørgensen og Herman Andersen af Clemmedsker sogn nu mødte her paa Sterfboet og foregaf 
ved deris beretning, at være paa S: Anders Gregers hustrunis Bohl Pedersdaatters weigne berettiget 
adgangen i denne 11 gaard i Clemmedsker sogn. Hvor til denne Salige Qvindis arfvinger, ike nu vilde sig 
med noget svar indlade, men formentte at de deris beretning louglig burde beviise, i ded øfrige 
forholte de dem efter ded skiftebrefs anleedning, ganget efter Sahl: Hans Knudsen og blef denne 
handling Remitterit af Skifteforwalteren til low og Ret,  
Peder Ollufsen for sin anpart som er 76 Sld. 1 mrk. 8 skl., der for er udlagt, en gull brun Hoppe med it 
spet Horsføl for 3 Sld. 2 mrk., it ungt brunt HorsØeg for 3 Sld. 2 mrk., en brun stud for 7 Sld., en sort 
grimmed Tyr for 3 Sld., en stor sort Qvie for 3 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Qvige for 3 Sld., 2 hvide galte 
á 2 mrk. 12 skl er 5 mrk. 8 skl., 4 gl. gris og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl., af den 3 
fierings kaabber kedel i muur er vegtig till penge 7 Sld., der af 4 Sld. 2 mrk., en lappet metal gryde for 4 
mrk., it wraaeskab i stuen for 10 mrk., I øster herberg huuset en gl. bolster pude for 1 mrk. 8 skl., en 
pude af ullet og lindet uden lin vor for 12 skl., en dansis waarspude med lin waar paa for 1 mrk., i 
drengehuuset i en seng, en graae ullene ofverdynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. ranned ullen underdynne 
for 12 skl., en hvid ullen hofdynne for 1 mrk., en gl. lappet ullen hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 12 skl., i pige sengen, en hofvet dynne, hvor af waaret er helften hvidt og helften sort 
for 12 skl., en hvid ullen hofvet dynne for 12 skl., it gl. blaargarns lagen for 4 skl., en arbieds wogn med 
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smaae stier for 4 Sld., it fyrre bræde for 12 skl., en ploug med bøsse løbere og ringe for 2 Sld., i dend 
lenge i gaarden, it førre brøde till gamme for 8 skl., i nørrelade it lidet eegebræde til gamme for 2 skl., 
it eegebræ med nogle spor udi for 12 skl., it bag wogn ree for 2 skl., it aar uden bill for 2 skl., i østerlade 
i stalden en førreplanke for 12 skl., som naar ofver 2 stolperum i port huused it staket eegebræde for 2 
skl., en sleedestok af eegetræ østen gaarden for 10 skl., en haandqvern med huus og jern seil for 8 
mrk., it stude aag med jern ringe for 10 skl., en studedret med en lenke ved for 1 mrk., en gl. sengested 
i wæsterhuuset for 1 mrk., ud for drengehuus døren en eegeplanke bræde for 1 mrk., en jerned 
hammel med seeler, hammel reeb og jern nagle for 1 mrk. 4 skl., i wæster huuset, it gl. hindertøy af 
læder med tøm og halseeler og cabel tøm streng for 2 mrk., 2 harrer for 12 skl., i Steerhuuset en fyrre 
tønde for 10 skl., en røste ballig for 6 skl., en røsteballig for 2 skl., it bord bræde for 2 skl., en liden side 
stoel for 10 skl., en sidestoel for 3 skl., 3 tomme tønder for 12 skl., it aar med bihl for 4 skl., en meelsigt 
for 6 skl., it meelsold for 6 skl., it skellesold for 8 skl., 2 ege sibøtter for 12 skl., en smør bøtte for 2 skl., 
en sille fiering for 8 skl., en eege sibøtte for 6 skl., en smørbøttr for 6 skl., en kierne uden laag 8 skl., en 
tom fiering for 2 skl., en tom tønde for 4 skl., en half tønde for 4 skl., 6 tønder Biug som  er saaed á 4 
mrk. 8 skl er 6 Sld. 3 mrk., af forskrefne angifvende penge 11 Sld. 15 skl., er 15 tønder Haufre som er 
saaed á 2 mrk. 4 skl., er 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
Dend elste søn Hans Aristsen tilkommer 19 Sld. 6 skl., der for er udlagt en sort bliset Hoppe for 8 Sld., 4 
nye hiul som ej er ryddet, og er foruden jern 3 Sld., 2 nye Axle for 12 skl., en røed Qvige for 3 Sld. 1 
mrk., en gryde som er dend eene fod afstødt, for 3 mrk., en benkedynne 4er mands sæde i 
Herberghuuset, med nye wefvet under og ofver wraae for 4 mrk. 8 skl., en brake hammel med seeler, 
hammel reeb og tøm for 12 skl., it syed hiønde i Herberghuuuset for 1 mrk. 4 skl., Hos Peder Ollufsen 
af en 3 fierings kedel at hafve 2 Sld., 2 nye wogn kloufver for 1 mrk., én huggestok udfor huus dørren 
for 2 skl., er 19 Sld. 6 skl., Clar. 
Dend anden søn Peder Aristsen for sin anpart 19 Sld. 6 skl., er udlagt en sort Foele for 9 Sld., hos Peder 
Ollufsen af hans udlæg at hafve nemlig af 3 fierings kiedelen 2 mrk., og af pengene 17 skl., er 3 mrk. 1 
skl., en sort Tyr som er med en hvid plet paa lenden for 3 Sld., en hvid galt for 1 Sld. 1 mrk., 4 jull og 2 
wogn ree for 7 mrk., hos wurderings mændenis udleeg af en røe røgget Qvie er sat for 10 mrk., der af 
de 4 mrk., en laasfast førre kiste i Krobhuuset er sat for 5 mrk., en jern gryde kraag for 1 mrk., it flamsk 
hiønde for 1 mrk., it syed hiønde for 1 mrk., en ryke bagstoel er sat for 12 skl., en sæde stoel for 12 skl., 
til ofvers 3 skl.,  
Dend 3die søn Povel Aristsen tilkommer 16 Sld. 6 skl., tillagt der forre, en røe bliset hielmet Hest for 8 
Sld., en røe bliset Hoppe for 7 Sld., en guhl røe stiernet Qvie for 2 Sld. 1 mrk., it fyrre bord i stuen med 
oben foed for 2 mrk., 2 wogn stier træ for 8 skl., hos Peder Aristsen at hafve 3 skl., en wogn wehr for 6 
skl., 2 kiepstoke for 6 skl., 2 brøder for 12 skl., 2 finne sy bøtter for 3 skl., 2 fyrre tønder i Krubhuuset 
for 8 skl., en ølhalf tønde for 12 skl., en hakestok i forstuen for 3 skl., it gl. bord i Herberghuuset for 4 
skl., en gl. kierne med laag stau for 8 skl., ved Willum Jacobsens udleg at hafve 5 skl., ved Karen 
Thommas udlæg at hafve 8 skl.,  
Dend elste daatter Kirstine Anders Kues til kommer 9 Sld. 2 mrk. 3 skl., der for er udlagt, it ungt gult 
brunt Hors Øeg for 4 Sld., en hvid Tyr for 2 Sld. 3 mrk., it sort grimmed Qvigenød for 10 mrk., en kabel 
høe wefvet for 12 skl.,  ved skattens udleeg at hafve 7 skl.,  
Dend yngste daatter Anna Hans Rasmus tilkommer 9 Sld. 2 mrk. 3 skl., der for er udlagt en gull brun 
Hoppe for 6 Sld., en span stor kaabber kedel for 10 mrk., en spæ røe hielmet Qvige kalf for 1 mrk. 8 
skl., en wefved agedynne paa grøn bon for 1 mrk. 4 skl., 2 garn hasper á 8 skl er 1 mrk., ved Willum 
Jacobs udlæg 7 skl.,  
Efter anfordring af skifteforwalteren hafde de vedkommende ike meere at angifve som dette Sterfboe 
kunde vedkomme, hvilket saa at verre tilganget og Passeret som foran findes indført, Testerer 
skiftesteden dend 16 May 1703. Henrik Brugman.      Povel P:S:S: Aristsen.  
Hans H:A:S: Aristsen.        Peder  P:A:S: Aristsen.  Hans H:R:S: Rasmusen. 
Peder Olsen.  Anders Kure.  HansMortensen.    
 Laurs L:H:S: Hansen.,  
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Anno 1703. Den 23 May Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering Sampt 
Schifte og Liqvidation efter Hans Christensens Sahl: Hustru Judit Mogensensdaatter, som med bemelte 
sin Mand boede, og hun ved døden afgik, paa dend 1. Jordeyendombs gaard beliggende udi Aaker 
Sogn, og ded imellem denne Salig Qvindes efterlefvende Mand bemelte Hans Christensen paa Eene 
side, og paa anden side begge deris sammen auflede børn, som denne Sahl: Qvinde nu efterlefver, som 
er 3 døttre, hvor af. 
 
Dend elste daatter er Karne Hansdaatter 10 aar gl. 
Dend anden daatter er Malene Hansdaatter paa 7 aar gl.  
Dend yngste daatter er Judite Hansdaatter 8 ugger gl. 
For dem er bemelte faderen Hans Christensen efter lowen self wærge, og forelagt Moder broderen til 
disse denne Sahl Qvindes børn. Hans Mogensen boende i Knudsker sogn, at være tilsiunswærge. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofver verrende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober Commendant 
og Amptmand Waldemar Rects ved sin fuldmegtig Christian Leegaard og Skifteskrifveren Henrik 
Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Peder Hansen og Lars Ibsen begge 
boende i bemelte Aaker sogn. Hvor da er forefunden fremviist og Passeret som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Qveeg. 
En gl. Koe røed er taxeret for 4 Sld. 2 mrk., endnu en røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en ung sort hielmet 
Koe for 6 Sld., en sort skioldet Koe som har stødt det eene horn af sig er sat for 6 Sld., en sort Koe for 6 
Sld., en brun hielmet Koe for 4 Sld., en sort stiernet Koe for 5 Sld., en brun røget Koe for 4 Sld. 2 mrk., 
en graae stiernet i Kalfvet Qvie for 4 Sld., en graae beltet Qvie for 5 Sld., en sort hielmet og en sort 
grimmet stude begge sat for 14 Skd., en røe hielmet og en sort hielmet stude for 8 skl., 2 blakede 
studenød begge sat for 6 Sld., it røt studnød for 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmet Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., it 
sort hielmet studnød for 3 Sld. 2 mrk., en sort røgget stud for 6 Sld. 2 mrk., it røe braaget tyrnød for 3 
Sld., it brunt hvid manket studnød for 2 Sld. 2 mrk., it bleget studnød for 2 Sld. 2 mrk., it røe grimmet 
Qvienød for 2 Sld., en blak hielmet Tyr kalf for 1 Sld. 3 mrk., en sort røgget Qvie kalf for 1 Sld. 3 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En sort brun stiernet ugilled Hest for 6 Sld., en røe sodet ugillet Foele for 7 Sld., en sort Hoppe med it 
sort spæt Hestføll for 8 Sld., it brunt snoppet og stiernet Hors Øeg for 8 Sld., it brun bliset Hors Øeg i 3 
aar gl. for 6 Sld.,  
Faar og Lam. 26 gl. Faar støket sat for 3 mrk., er 19 Sld. 2 mrk., 32 smaae Lam hver Lam 1 mrk. 4 skl er 
10 Sld.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld.,  
Svin. 2 graae galte støket 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 2 unge svin en graae og én hvid á 2 mrk er 1 Sld., en 
graae Soe for 3 mrk., en sort Soe for 3 mrk.,  
Kaabberwahre. 
En stor fierings kedel i muur, er vegtig til penge 8 Sld., en gl. lappet span kedel er nu vegtig till 2 mrk.,  
Mæssing. 
2 smaae mæssing dreyede lyse stager er sat for 2 mrk., en stor morter med støder er sat for 2 Sld.,  
Thin.  
It lidet tin fladt fad som er gl. for 1 mrk. 8 skl., it stoer fladt tin fad for 2 mrk.,  
Sengeklæder i Herberghuuset. 
I dend sydøste seng, en hvid ullen underdynne for1 Sld. 2 mrk., en graae ullen hofvet dynne for 3 mrk., 
en fifskaftet hvid hofvet dynne med røde rannerfor 1 Sld. 2 mrk., it brue garns lagen for 1 Sld. 2 mrk., 
en pude med lin vor og strik for 3 mrk. 8 skl., én hvid fifskaftes ofverdynne med blaae renner er sat for 
4 Sld.,  
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I dend sydwæste seng i bemelte huus, en linnen underdynne for 2 Sld., en fifskaftis hofvet dynne med 
blaae ranner paa for 1 Sld. 2 mrk., it bruegarns lagen for 1 Sld. 2 mrk., 2 puder med lin vor og strik á 4 
mrk er 2 Sld., en blaae rannet fifskaftes ofverdynne for 4 mrk., nog i en seng i ded nordweste hiørne i 
bemælte huused, en linnen underdynne gl. wraae for 2 mrk., en blaae rannet gl. ofverdynne for 5 mrk., 
en sort ranned ullen og linnen hofvet dynne for 1 Sld., it blaargarns lagen for 3 mrk., en ullen 
ofverdynne med sorte ranner for 1 Sld. 2 mrk.,  
I Krobhuuset i en seng wæsten till en ullen hvid underdynne er sat for 1 Sld. 1 mrk., en blaae rannet 
hofvet dynne for 3 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., en ullen sort rannet ofverdynne for 5 mrk., 
endnu i Herberg huuset, en bolster blaae ranned gl. tysk wefved ofverdynne er sat for 3 Sld., en 
fifskaftes blaa ranned hofvet pude foruden lin waar for 1 Sld.,  
Bencheklæder. 
It flamsk benkedynne waar 5 ½ allen lang er sat for 1 Sld. 3 mrk., it nyt syed Agedynne waar for 1 Sld. 1 
mrk., it syed hiøndes waar for 2 mrk., it nyt wefved hiøndes waar for 1 mrk. 8 skl., en nye wefved 
benkedynne 3 allen lang for 2 mrk., it syed hiønde for 1 Sld., endnu it syed hiønde med gul under wor 
for 3 mrk. 8 skl., en flamsk agedynne med gul under waar er sat for 5 mrk.,  
I stuen. 
En benkedynne wefved paa blaae bon 3 ½ allen lang paa benken under winduen sat for 6 mrk., en gl. 
dito benkedynne 3 allen lang som er gl. for 2 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde med guhl under foer for 2 
mrk. 4 skl., en nye wefved benkedynne med gul bon og rannet under foer 6 allen lang for 3 Sld. 2 mrk., 
for bordenden en gl. wefved benkedynne paa gull bon 3 allen  lang for 1 Sld. 2 mrk.,  
Boehawe- 
En wogn med smaae stier uden hammel for 1 Sld. 2 mrk., en gang nye hiul med jern ringe paa for 3 Sld. 
2 mrkl., 2 nye wogn ree foruden jern á 1 mrk, 12 skl er 3 mrk. 8 skl., en ploug med behørige jern uden 
dret og med juhl bøsse løbere og ringe for 1 Sld. 2 mrk.,  
I Steer huuset. 
En haand qvern med huus og jern siel for 4 mrk., en liden røste ballig for 1 mrk. 4 skl., en straabonds 
tønde for 4 skl., 2 standtønder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en ølfiering for 1 mrk., en lynne borger 
salttønde for 4 skl., en straaebonds half tønde for 4 skl.,  
Paa tillet ofver Stuelengen, en gl. Ørk med en haspe fore satt for 2 mrk., en brøde for 1 mrk. 4 skl., en 
seys med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., en straabonds half tønde for 4 skl., 2. gl. udslit tørfjern for 8 
skl., en liung rifve for 8 skl., it bufvesauf for 2 mrk., 2. gl. harrer for 8 skl., it aar med bihl for 12 skl., en 
breed bladet øpse for 1 mrk. 4 skl., en stolpe naur som er forderfvet for 8 skl., en bonne knif for 2 skl., 
it hug jern for 4 skl., it skølp for 6 skl., it gl. eege madskab i Krubhuuset med en gl. laas forre for 3 mrk., 
en 3 fierings øltønde for 1 mrk. 4 skl., en ølhalf tønde for 12 skl., en salte ballig for 4 skl., nog i 
Herberghuuset, en liden laasfast eege kiste for 2 Sld., en nye fyrre kiste med hengsler fore uden laas 
for 2 Sld. 1 mrk., it askebord med lugt foed og dreyede stolper og skuffe under for 2 Sld. 2 mrk., it par 
Høestier med elletræ for 1 mrk. 4 skl., en gl. wef for 2 mrk., en half stok øpse for 1 mrk., it lesned bons 
sengklæde er sat for 5 Sld. 1 mrk., 2 bruegarns lagen for 3 Sld., en dreyls borddug for 1 Sld. 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne angifvende dette Sterfboes løsøre middel till  
penge 265 Sld. 12 skl., nog 4 Sld. 3 mrk., er tilsammen 269 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Saa blef Hans Christensen og fornefne tilsiuns wærgen af skifteforwalteren til spurdt, om de hafde 
meere at angifve af løsøre gods som dette Sterfboe til beste kunde anføris. Hvor til de svarede ney 
dem ej meere var vidende end angifvet er, og forskrefvet staar. 
Hernest blef angifven efter skrefne denne Salige Qvindes Ifare eller Ganfklæder, som af forde 
wurderings mænd er sat saaleedis, it sort fifskaftes skiørt er sat for 5 mrk., it rødt wadmels skiørt for 3 
mrk. 8 skl., en sort nye fifskaftes trøye for 3 mrk., it blaat nyt wadmels skiørt for 5 mrk., en blaae 
wadmels trøye for 1 mrk. 8 skl., en silkegrof grøns hufve for 7 mrk., en sort flossis muffe for 4 mrk., 
Summa andrager forskrefne denne Salige Qvindes Ifareklæder penge 7 Sld. 1 mrk.,  
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Som deelis imellem denne Salige Qvindes efterlefvende 3 døttre, er der af hver daatters anpart 2 Sld. 1 
mrk. 10 2/3 skl., som faderen dem i fremtiiden tilsvarer, og der imod beholte faderen Hans Christensen 
sine egne Ifareklæder. Hvor med hand var benøyet. 
Dernest blef angifven dette Sterfboes witterlige og bort skyldige Gield som blef angifven og vedgaaed 
som følger. 
Efter afreigning med Hr: Amptskrifveren af denne Salige Qvindes mand Hans Christensen og Qvitering 
udviisning under Hrr amptskrifverens haand den 18 May 1703 befindes Sterfboet til amptstuen skyldig 
at verre penge 10 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlagt en røe hielmet og en sort hielmede stude begge sat for 8 
Sld., it brunt hvid manket studenød for 2 Sld. 2 mrk., it Lam for 1 mrk. 4 skl.,  for en bonneknif 2 skl.,  
Jens Ibsen som boer paa denne første gaards grund i Aaker sogn fordred som vedgikes laante penge 17 
Sld., udlagt, en sort hielmet og en sort grimmede stude begge sat for 14 Sld., it røe braaget Tyrnød for 
3 Sld.,  
Olluf Pedersen i Westermarie sogn lod fordre arbiedsløn som vedgikes penge 7 Sld., her for er udlagt 
en røe sodet ugillet Foele for penge 7 Sld.,  
Efter en skifteforretning ganget efter Salig Jens Mogensen paa 28 gaard i Rosendalle i Rydsker sogn 
dateret dend 9 jully 1695. befindes denne Salig Qvindes efterlefvende mand Hans Christensen, at verre 
tilordnet at wærge for berørtte Sahl: Jens Mounsens søn Peder Jensen, som der efter tilkommer først af 
løsøre srfve penge 32 Sld. 7 ½ skl., her paa er till afkortning, som endnu hos Stiffaderen Jens Mounsen 
er bestaaende, af dend til berørtte gaard liggende Wandmølle 10 mrk., blifver saa igien som her af 
boet svaris. Capital 29 Sld. 2 mrk. 7 ½ skl., nog tilkom dennis myndling af sin Salige faders Ifareklæder 9 
mrk. 14 skl., deraf bestaar af 24 smaae sølf knapper hos Hans Mounsen i Knudsker sogn 2 mrk., Item og 
af en graae fifskaftes Kiol, som bemelte Hans Mounsen til svarer 2 mrk. 14 skl., rester saa deraf som 
dette Sterfboe til svarer 5 mrk., Er saa som her af boet til myndlingen svaris, efter som forskrefvet staar 
Capital 30 Sæd. 3 mrk. 7 ½ skl., deraf reignis rentte udi 7 ¾ aar, er naar wærge penge fradragis, som til 
dato bereignis for 7 Sld. 3 mrk. 4 ½ skl., er saa Capital og rentte som dette Sterfboe til svarer penge 38 
Sld. 2 mrk. 14 skl.,linger 2 skl. Siger 38 Sld. 2 mrk. 12 skl., Hvis videre berørte Skiftebref ommelder, at 
denne myndling Peder Jensen efter bemælte sin Sahl: Fader tilkom, som var af en pandte eng fra dend 
7de gaard i Clemmedsker sogn,3 mrk., disse 3 mrk. var ey at bekomme, saa gaarden siden hans May: er 
hiem falden, item tilkom berørtte myndling af dend 28 gaard i Rydsker sogn 25 Sld. 1 mrk. 10 skl., Item 
af dend 12 gaard i Clemmedsker sogn 19 Sld. 1 mrk. 8 skl., Hvilke Capitalen saa vel som de forne 10 
mrk., af Wandmøllen, myndlingens Stiffader Jens Mounsen tilsammen besvarer med sin forfalden 
rentte, saa som hand sig der til forbundet hafver. Og som Hans Christensen nu tilfalder wærgemaall for 
sine egne børn, saa er berørtte myndlings faderbroder bemelte Hans Mounsen i Knudsker sogn, nu her 
paa skiftet igien til wærge anordnet for berørte myndling Peder Jensen, og for de omrørtte 38 Sld. 2 
mrk. 12 skl., udlagt efterskrefne, en sort røgget stud for 6 Sld. 2 mrk., it sort hielmet studnød for 3 Sld. 
2 mrk.,en ung sort hielmet Koe sat for 6 Sld. , 8 Faar á 3 mrk er 6 Sld., 8 Lam støket 1 mrk. 4 skl., er 2 
Sld. 2 mrk.,  it lesnet bond sengklæde er sat for 5 Sld. 1 mrk., paa dette wærgemaals gods blef Hans 
Christensen med Hans Mogensen om deris imellem werrende handling foreening, og sluttede at Hans 
Mounsen her paa skal self betale, som hand ved afreigning skyldig blef at kortte 7 Sld., nog tillagt en 
benkedynne paa blaae bond 3 ½ allen lang i stuen under winduen er sat for 1 Sld. 2 mrk., it nye wefved 
hiøndes waar for 1 mrk. 8 skl., en lynneborger salt tønde for 4 skl., Clar. 
Peder Laursen som boer paa dend 9. gaard i Østermarie sogn, mødte her i daug paa Sterfboet og 
vedstod at hafve paa sin hustru Siegne Rasmusdaatters wegne af Hans Christensen oppebaaret hendis 
fulde tilfaldende arfvepart af denne bemelte første gaard i Aakirkebye, som hende arfvelig tilfaldt efter 
Sahl: Peder Rasmusen ved dammen i Aakirkebye, til sammen hofvet Summa 33 Sld., og til med dend til 
dato forfalden rentte hvorfor hand Peder Laursen nu lofved ydermeere at gifve Hans Christensen 
Qvitering og Imedens her ved som widnisbiurd lofvet at holde Hans Christensen og hans arfvinger uden 
skade i alle maader, hvor for Peder Laursen sin egen haand her under skrifver skiftestæden dend 23 
May 1703. Per P:L: Laursen. Till witterlighed efter Begiering Testerer Henrik Brugman. Peder Hansen. 
Laurids Ibsen.. 
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Imod denne Salig Qvindes udfart eller begrafvelsis bekostning, begierte faderen Hans Christensen till 
børnen ej meere at nyde væderlaug end 10 Sld., udlagt en sort Koe for 6 Sld., en brun hielmet Koe for 4 
Sld.,  
Item beholder sig saa forbeholden helften af forskrefne 7 Sld., ved Hans Mouns udleeg, som ellers 
børnen skulle deraf tilkommer, som foran  findes indført. 
Skifteforwalteren for sin Salarium i alle 4 Sld. 2 mrk., her for ud lagt i sydøste seng i Herberg huuset, en 
hvid ullen underdynne for 6 mrk., en graae ullen hofvet dynne for 3 mrk., i sydveste seng en linnen 
underdynne for 8 mrk., it blaargarns lagen i Krubhuuset for 2 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Skrifveskrifveren for sin umage og Salarium med ustemplet papir og hvis ved Sterfboet falt at skrifve 6 
Sld., udlagt en fierings kedel i muur er sat for 8 Sld., der af at hafve de 6 Sld., til ofvers 8 mrk.,  Stemplet 
papir till dette Skiftebref for 6 mrk., af fornefne kedel tillagt disse 6 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt en fifskaftes hvid hofvet dynne 
med røde ranner paa i sydøste seng i Herberghuuset sat for 6 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner rill penge 97 Sld. 2 skl.,  
Lignet blifver udi behold og til deeling af løsøre godset penge 172 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfvepart som er penge 86 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Dend anden halfve part deelis imellem forskrefne denne Salige Qvindes 3de døttre, er der af hver 
daatters laad penge 28 Sld. 3 mrk. 4 1/3 skl.,  
Foruden denne løsøre arf blef faderen Hans Christensen saa og tilsiuns wærgen Hans Mounsen efter 
aftale foreenede og efter it kiøb og skiødebrefs anleedning af adtskillige Sahl: Peder Rasmusens i 
Aakirkebyes arfvinger til Hans Christensen paa denne 1. gaard i Aakier sogn, udgifvet, dateret 
Aakirkebye dend 30 Juny Anno 1694. som nu blef læst og paaskrefven, og formælder at Hans 
Christensen har kiøbt denne første gaard for 160 Sld., Og som Hans Christensen siden dend tid hand 
kiøbte Gaarden udi sin huusbiugning hafver forbedred. 
Saa blef der om nu aftalt og foreened, at dend forbedring skall til gaardens Taxt ansettes for 20 Sld.,  
Saa at ald denne første gaards tilliggende og Eyendom imellem Faderen og samptlige hans børn skal 
forblifve ved dend oriis udi alt for penge 180 Sld., 
Saa efter saadan de vedkommende indbyrdis foreening og begiering for widere bekostning der ved at 
spare, deelis forskrefne 180 Sld., imellem berørtte faderen Hans Christensen og bemælte hans 3de 
døttre, er deraf faderens 90 Sld., item hver daatter tilkommer 30 Sld., belangende hvis sæd som i dette 
foraar saa og forleeden efter Høst til denne første gaard erlagt. Da som til samme gaard angafvis, at 
være ringe liggende i Jord og Eyendom, saa blef imellem partterne nu foreened at faderen det 
tilsammen tillige med Strøe korned skal beholde, saa som børnen er saa gandske ringe af alder, og af 
denne første gaard er stor deel Contribution, landgielde og tiende, aarlig afgaar, hvilket og Hans 
Christensen for dette indeverrende aar 1703. skal verre pligtig til at besvarer og till de vedkommende 
betale og holde børnens part af arf baade af løsøre, og berørtte gaard fri og krafvesløs der fore i alle 
maader, hvilke arfvepart efter faderen Hans Christensen saa som hand er self wærge for dem, Børnen i 
fremtiden efter lowen og forskrefne udreigning hafver at tilsvare, og der imod ded øfrige anførttr 
løsøre gods og sæden beholder. Hvilket saa att verre tilganged og passeret, efter som forskrefvet staar. 
Og som efter skifteforwalterens anfordring ingen videre sig her paa Sterfboet, med ydermeere 
Prætentioner nu angifvet hafver, dette skifte nu sluttes. Dis til widnisbyrd under vore hænder og 
zigneter, Skiftestæden Ut Supra. Henrik Brugman. Hans H:C:S: Christensen. 
Hans Mounsen.  Peder Hansen egen haand.         Laurits Ibsen udi Masen. 
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Anno 1703. Den 19 Juny Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering Sampt 
Schifte og Liqvidation efter Anders Mikelsens Sahl: Hustru Kirstine Mikel Hopsdaatter, som boede og 
døde paa dend 1. Jordeyendombs gaard beliggende udi Ibker Sogn, imellem denne Salig Qvindes 
efterlefvende Mand bemelte Anders Mikelsen paa Eene side, og paa anden side denne  Sahl: Qvindes 
med bemelte sin mand auflede børn, som er 2 døttre, hvor af. 
 
Dend elste daatter er Karne Andersdaatter paa 3 aar gl. 
Dend anden daatter er Marne Andersdaatter trefiering  aar gl.  
For dem er bemelte faderen Anders Mikelsen efter lowen self wærge, og forelagt denne Salige Qvindes 
fader Mikel Hop boende i bemelte Ibsker sogn som nu var tilstæde, at verre tilsiuns wærge med 
bemelte faderen. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofver verrende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober Commendant 
og Amptmand Waldemar Rects ved sin fuldmegtig efter ordre Skifteskrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Jens Hansen og Mikel Hansen  begge boende i Ibker 
sogn. Hvor da er forefunden fremviist og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun bliset Hest gilling er taxeret for 8 Sld., en røe stiernet Hest gilling for 6 Sld., en brun Hoppe 
med den wenstre øre af Stifvet for 8 Sld., endnu en brun Hoppe for 9 Sld., nog en ung brun Hoppe er 
sat for 6 Sld., en brun bliset Hoppe for 8 Sld., en sort ugilled Foele i fride aar gl. for 4 Sld., it brunt 
Horsføll i andet aar for 2 Sld., en røe sodet Hoppe for 8 Sld.,  
Qveg. 
Én blaket stiernet Koe er taxeret for 5 Sld., endnu en blak stiernet Koe for 5 Sld., en sort skioldet Koe 
for 5 Sld., en gl. blaket Koe for 3 Sld. 2 mrk., en ung røe stiernet Koe for 4 Sld., it røe braaget studnød 
for 5 Sld., it røe skioldet studnød for 5 Sld., it blaket studnød for 5 Sld., it røt studnød for 5 Sld., it sort 
hielmet studnød for 4 Sld., it blak røgget studnød for 3 Sld. 2 mrk., it røe herret studnød for 3 Sld. 2 
mrk., it sort herret Qvienød for 2 Sld. 2 mrk., it blak skioldet Qvienød for 1 Sld., en røe stiernet studkalf 
for 1 Sld., en røe herret stud kalf for 1 Sld., en sort Qvigekalf for 1 Sld., endnu en røe stiernet Qviekalf 
for 1 Sld.,  
Faar og Lam.  14 gl. Faar á 3 mrk er 10 Sld. 2 mrk., 17 Lam som nu erre smaae støket sat for 1 mrk. 8 skl 
er 6 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Svin. En stor hvid galt for 1 Sld. 2 mrk., 3 mindre hvide galte støket sat for 5 mrk., er 3 Sld. 3 mrk., 4 
smaa hvide galt svin á 2 mrk er 2 Sld., en hvid gl. Soe er sat for 1 mrk., 7 smaae grise for 1 Sld.,  
Giæs 3. gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld., 16 Gieslingerá 4 skl er 1 Sld.,  
Kaabberwahre. 
En brende vins pande paa en halftønde stoer er vegtig till penge, med hat piber og tønde i alt sat for 
penge 10 Sld., en fierings stoer kaabber kedel er vegtig till penge 8 Sld., en liden span stoer kaabber 
kedel er vegtig till penge 1 Sld. 3 mrk., en liden jern gryde for 1 Sld., 
Sølf. Findes it lidet sølf beeger, som Anders Mikelsen har ladet giøre til at betale paa rentten med for 
gaarden som derfor er paateignet med Hans Pettersens navn Anno 1702. Saa som ham sædet i denne 
1. gaard er tilkiendt, og Anders Mikelsen er wærge fore hvor om her efter formældis og er samme 
Beeger af wærdie 6 Sld., en liden Tin skaall er sat for 2 mrk.,  
Boehafve. 
En arbieds wogn med Høe stier og træ suller, hammel tøm og halseeler og jern nagle for 4 Sld., endnu 
en wogn med Høestier hammel tøm og halseeler og jern nagle er gl. og sat for 2 Sld., en ploug med jern 
hiul bøsse løbere og ringe for 1 Sld. 2 mrk., en jern tinnet harer for 3 mrk., en træ tinnet harer for 1 
mrk., en rull med jern tapper og skogle er sat for 1 Sld., endnu en gl. ploug foruden hiul og bøsse og der 
till er ploug jern, er sat for 3 mrk., 2 aar med bihl paa for støket 1 mrk., er 2 mrk., en gl. sleede med træ 
vidier for 1 mrk., en haand qvern med huus og træ seil er sat for 1 Sld. 2 mrk., en hakelse kiste med 
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staal og en gl. knif for 1 Sld., 4 jern tyfver á 8 skl er 2 mrk., en liden stokøpse for 2 mrk., en liden 
haandøpse for 2 mrk., it lidet bufve sauf for 1 mrk., en dømlinge naur for 1 mrk., en mindre naur for 8 
skl., it tørf jern for  1 mrk., en gl. liden spade for 1 mrk., en lyngrifve for 1 mrk., it bøsseløb giort till jern 
stang sat for 8 skl., 2 gl. seyser med bom og ringe á 2 mrk er 1 Sld.,  
Paa  tillet ofver Krubhuuset. 
It deigne trug for 2 mrk., it lidet gl. deigne trug for 1 mrk., en Gryne skille for 1 mrk., en haar sigt for 1 
mrk., 2 gl. saal a 8 skl er 1 mrk., 8 straa bonds tønder a 8 skl er 1 Sld., it øl fem fierings fad for 2 mrk., 
en stand tønde for 2 mrk., en spind rok for 1 Sld., en gl. spin rok for 2 mrk., en haspe for 8 skl., en garn 
vinde for 8 skl., 2 ballier a 8 skl er 1 mrk., en røste tønde for 1 mrk., 2 salte half tønder a 8 skl er 1 mrk.,  
I Melke Cammeret. 
2 ølhalf tønder for 1 mrk. 12 skl., it madskab uden laas og 2 dørre for 1 Sld., en kierne for 1 mrk., 2 
laage bøtter á 8 skl er 1 mrk., 2 brendewiins ottinger á 8 skl er 1 mrk., 10 sybøtter á 4 skl er 2 mrk. 8 
skl., 2 sybøtter á 4 skl er 8 skl., 2 smaae pinne bøtter á 6 skl er 12 skl., nog i melke Cammeret en fyrre 
kiste med laas og hengsler, saa og handgrefver udi af jern er sat for 3 Sld., it fyrre skrin med hengsler 
foruden laas for 1 mrk.,  
I Krobhuuset. 
En fyrre kiste uden laas som er gl. for 12 skl., it gl. sengested for 1 mrk.,  
I Stuen. En eege kiste med laas og hengsler og haandgrefver udi er sat for3 Sld., 2 bagstoele med træ 
sæder udi á 2 mrk er 1 Sld., it askebord med lugt foed og skuffe under er sat for 5 Sld., it eege bord 
med lugt foed og dreiede fødder er nu sat for 3 Sld., en grøn malled wage er sat for 1 Sld. 1 mrk., 2 side 
stoele med halm bonner for støket 8 skl., er 1 mrk., en nye wefved benkedynne 3 allen lang for 6 mrk., 
en syed agedynne med løetkalf skind under for 1 Sld., en dragsømbs agedynne med guhl under foer for 
1 Sld. 2 mrk., it stoer sydt hiønde med løet kalf skin under er sat for 3 mrk. 8 skl., it syed hiønde med 
grøn bon og guhl under foer for 3 mrk., it syed hiønde med barket skind under paa blaae bon for 3 
mrk., 2 gl. sæde hiønder støket sat for 1 mrk., er 2 mrk., I en Seng i Krubhuuset.en grøn ullen ofver 
dynne for 2 Sld. 2 mrk., en linnen under dynne for 1 Sld., en ullen hofvet dynne for 1 mrk., 2 puder med 
lin waar paa og strik á 1 Sld. 1 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., it brue garns lagen for 1 Sld., it blaargarns lagen for 
2 mrk.,  
I Drenge sengen i Krobhuuset. 
En ullen rannet ofverdynne for 3 mrk., en ullen under dynne for 3 mrk.,  it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 
skl., I Pigens Seng Ibdn. En sort rannet ullen ofverdynne for 2 mrk., en ullen underdynne for 4 mrk., it 
blaarns lagen for 1 mrk. 8 skl., it pande jern for 1 Sld., it pude waar af linnen bruelærred med bred strik 
for 2 mrk. 8 skl., en linnen pude waar med smal strik for 2 mrk., endnu it linnen pude waar med smaal 
strik for 2 mrk., en blaargarns borddug er sat for 3 mrk., it blaargarns lagen er sat for 2 mrk., it nyt 
blaargarns lagen for 3 mrk., it groft dreyels staket haandklæde for 1 mrk., it brue lerrits haandklæde 
for 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboets løsøre til penge 252 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Belangende hvis sæd som til denne 1. gaard udi indeverrende aar er lagt. Da blef der om imellem 
partterne nu her paa Sterfboet afhandled at Anders Mikelsen dend lagde sæd med Strøekorn og alt 
skal beholde, og skall Anders Mikelsen der imod svare og betale alt hvis skat, landgilde, tiende og 
rettighedfor berørtte gaard for bemelte aar 1703. skall ydes og betalis, og hvis deraf vider kand ofver 
blifve, skall Anders Mikelsen nyde for sig og børnens fremtarf og opforstning hvor for der af ej noget 
meere, til Sterfboets middel at anføre.  
Saa blef de vedkommende af skifteforwalteren til spurdt, om de viste meere løsøre til dette Sterfboets 
middel at anføre eller angifve. Hvor til de svarede at dem ej meere witterligt var end angifvet er og 
forskrefvet staar. Hvor for saa Sterfboets registering er slutted. 
Hvornest angifved, denne salige Qvindes ifare eller gang klæder, og blef satt som her efter følger 
nemlig. En sort fifskaftes hiemme giort fodsid kiol med læret under forred i lifvet er sat for 2 Sld. 2 
mrk., it hvidt røt wadmels skiørt med lærit skonning under er sat for 2 Sld., it hiemme røt wadmels 
skiørt med lærit skonning under for 2 Sld. 2mrk., it blaat wadmelsskiørt for 2 Sld., it sort fifskafted 
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skiørt for 1 Sld., en sort fifskaftes trøye med lerreds og ullet foer under for 3 mrk., it blommed 
fifskaftes snørlif med 24 Sølf mallier udi og it lidet sølf neeb paa snørrebonnet, det tilsammen er sat for 
6 Sld., en pollemettis moffe for 1 mrk. 8 skl., en sort klædis huffve med tassis pude for 3 mrk., it cram 
lerrits forklæde med en breed udi for 2 mrk. 8 skl., it brue lerrits forklæde for 1 mrk., it skiærdugs 
tørklæde for 3 mrk., it gl. skierdugs tørklæde for 1 mrk. 8 skl., it lerred pande lin for 12 skl., it skierdugs 
pandelin for 8 skl., Summa andrager forskrefne denne Salige Qvindes Ifareklæder till penge 20 Sld. 12 
skl., her imod beholte faderen Anders Mikelsen sine egne Ifareklæder, hvor med hand var fornøyet og 
tilfreds, og der for deelis forskrefne Ifareklæders Summa imellem berørte denne Sahl: Qvindes 2de 
døttre, og tilkommer hver af dem 10 Sld. 6 skl., som faderen Anders Mikelsen dem fremtiden til svarer, 
efter en qvitering dateret dend 29 juny 1696. udgifvet af Niels Povelsen i Aaker sogn. til Anders 
Mikelsen, befindes Anders Mikelsen at hafve indfriet arf denne første gaards taxt, dend arfvepart som 
Niels Povelsen paa skifted efter sin Sahl: hustru arfvede som med helften af de 6 Sld., for Samfrender 
holded Niels Povelsen bekaasted har opdrager 38 Sld. 6 skl., Item hans daatters anpart i berørte første 
gaard, som hun arfvede efter sin Sahl: Moder som var 7 Sld. 1 skl., er tilsammen som dette Sterfboe til 
beste anføris 45 Sld. 7 skl., Endnu har Anders Mikelsen till bemælte Niels Povelsen efter én anden af 
Niels Povelsen til Anders Mikelsen udgifne Qvitering Daterit dend 24 Marty 1702. betalt tvende arfve 
partter, som Niels Povelsens daatter Margrete Andersdaatter arfvede efter tvende sine halfsøster, som 
i deris umyndige aar hos deris wærger i Svaniche bort deød, nemlig efter dend elste 10 mrk. 10 skl., oh 
efter dend yngste halfsøster 4 Sld., foruden hvis rentte deraf deraf til dato er beriegned som udi 8 Sld. 
1 mrk. 2 skl., Qviteringen ommælder er indberiegnet, hvor af hofvet Summen dette Sterfboe till beste 
anføris som er penge 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., efter it skiftebref oprettet i Svaniche efter Sahl: Peder Anders 
daatter, Karne Pedersdaatter dend 18 January 1698 befindes Anders Mikelsen at hafve betalt till Peder 
Andersen i Svaniche som ham paa hans fordring er tillagt penge 1 Sld. 3 mrk. 11 skl., Item till 
Byfougden betalt Salarium 1 Sld., til Byeskrifveren og hans søn med stemplet papir til skiftebrefvet i alt 
2 Sld. 2 mrk., Wurderings mændenis Salarium 2 mrk., efter ded andet Skiftebref efter Sahl: Peder 
Andersens yngste daatter Elsebeth Pedersdaatter, dateret Svaniche dend 19 January 1698. Befindes at 
Anders Mikelsen har betalt till Olle Nielsen i Svaniche, paa hans fordring af dend 1. gaards Jordepenge 5 
Sld. 3 mrk. 8 skl., Byfougden for sin Salarium 1 Sld., Byskrifveren med stemplet papir og hans søn 
betalte Anders Mikelsen Salarium penge 2 Sld. 2 mrk.,  

Wuurderings mændene for deris umage 2 mrk., Summa andrager forskrefne anførtte Specificerede 
Prætentioner som Anders Mikelsen til de vedkommende har betalt og paa denne 1. gaard indfried i alt 
penge 67 Sld. 2 mrk. 4 skl., som deelis Anders Mikelsen og hans Børn imellem, hvor af Anders Mikelsen 
tilkommer dend halfvepart som er Penge 33 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem denne Salige Qvindes med Anders Mikelsen auflede 2de døttre, 
er deraf en hver daatters anpart penge 16 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Saa her imod blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og er der till giort udleeg som her efter 
følger.  
Hvis som till Amptstuen rester for 1702 for denne 1. gaard lofvede Anders Mikelsen self uden denne 
Registerings afgaaelse at vil svarer til Niels Jensen paa sin Moders wegne fordrede som vedgikes af 
Anders Mikelsen og Sahl: Jens Nielsens i Ibsker sogns skiftebrefs videre formælding penge 20 Sld., Her 
for udlagt, en røe braaget stud og en røe skioldet stude á 5 Sld. Er 10 Sld., en røe soedet Hoppe er sat 
for 8 Sld., en span stoer kaabber kedel for 1 Sld. 3 mrk., it lidet deignetrug for 1 mrk.,  
Efter it skiftebref ganged efter Salige Peder Andersen, som boede og døde paa 1. gaard i Ibsker sogn 
med videre, befindes Anders Mikelsen at være tilordnet at wærge for dend Salige Mands søn Hans 
Pedersen, som tilkommer af løsøre arf efter sin Sahl: Fader penge 28 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Skiftebrefvet datteret dend 13de September 1694. og efter i samme skiftebref giorde løsse penge 6 
Sld., endnu tilkommer paa skiftet efter sin Salige Moder af løsøre 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., nog af 
Ifareklæderne 3 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Summa løsøre arfven andrager penge 39 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
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nog til kommer denne myndling af dend første gaard arfvet efter sin S: Fader, som Samfrender 
dommen der paa af 8 July 1695, udviiser penge 35 Sld. 6 skl., I samme gaard arfvet efter sin søster 
Karne, som døde hos sin wærge Peder Andersen i Svaniche, efter ergangne skiftebref dend 18 January 
1698 penge 10 Sld 2 mrk. 9 5/7 skl., I lige maader arfvet efter sin Søster Elisabeth Pedersdaatter efter 
skiftebrefvets udviisning af 19 January 1698. som efter hinde er opretted penge 16 Sld., nog arfvet 
efter sin Sahl: Moder af hendis anpart penge 14 Sld. 2 skl., er saa hvis ham i dend første gaard 
tilkommer penge 75 Sld. 3 mrk. 2 skl., foruden Sædet som myndlingen Hans Pedersen og i gaarden 
arfvelig tilkommer, blifver saa løsøre og Jordepenge i alt penge 115 Sld. 2 mrk. 12 skl., af denne Summa 
reignis rentte fra dend 19 January 1698. da det kom til dend fulde Summa saa som myndlingen til dend 
tid, ej noget kunde forblifve, att fødis og klædis fore og Anders Mikelsen ham stedse siden Moderens 
død ham hos sig haft og forsiened som andrager udi 5 ½ aar aarlig 5 Sld. 3 mrk. 2 skl., er 31 Sld. 3 mrk. 
3 skl.,  
Saa som Anders Mikelsen deraf nu ej var begierende nogen wærgepenge, her imod afgaar paa rentten 
for denne myndling Hans Pedersens skolleløn og underviisnings betalning med kaast udi nogle aar, som 
opdrager til dato penge 22 Sld., blifver saa igien af rentten penge 9 Sld. 3 mrk. 3 skl., er saa Capital 
igien baade løsøre og Jordepenge, saa vel som og resterende rentte som før ermælt penge 125 Sld. 1 
mrk. 15 skl., og som Anders Mikelsen er tilordnet at wærge forberørtte myndling Hans Pedersen, som 
udi denne første gaard er sædet tilkiendt, som før ermælt, saa for blifver hand fremdeelis berørte Hans 
Pedersens wærge, og udlæggis af løsøregodset som til Sterfboes middel nu er anført, hvis løsøre arf 
som ermælt med dend resterende rentte myndlingen tilkommer penge 49 Sld. 2 mrk. 13 skl., for 
resten 75 Sld. 3 mrk. 2 skl., forblifver myndlingen ved berørte første gaard i Ibsker sogn, hvor de erre 
bestaaende, og arfvede efter hans Fader Moder og tvende hans afdøde systre, for de 49 Sld. 2 mrk. 13 
skl., udlagt en brun Hoppe for 9 Sld., fornefne Sølfbegger som er sat for 6 Sld., it blaket studnød for 5 
Sld., it røt studnød for 5 Sld., 3 galt svin á 5 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en wogn med fornefne behør for 2 
Sld., i Melke Cammeret, en laasfast fyrre kiste  med haandgrefver udi for 3 Sld., it eege bord med lugt 
foed og dreyede fødder for 3 Sld., en dragsøms agedynne for 1 Sld. 2 mrk., I Krubhuuset, en ullen 
ofversdynne for 10 mrk., en linnen underdynne for 1 Sld., en ullen hofvet dynne for 1 mrk., 2 puder 
med lin waar og strik for 2 Sld. 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., en 
stokøpse for 2 mrk., en gryne skille for 1 mrk., en haarsigt for 1 mrk., en seis med bom og ringe for 2 
mrk., en røste tønde for 1 mrk., til ofvers 3 skl.,  
Anders Mikelsen angaf at verre skyldig till Sr: Mads Koefoed Povelsen i Svaniche penge 22 Sld., her for 
er udlagt, en brendewiins pande med hat og pibber og tønde for 20 Sld., en stoer hvid galt for 1 Sld. 1 
mrk., siger 1 Sld. 2 mrk., it lidet galt svin for 2 mrk.,  
Item angaf at verre skyldig till Johan Dik i Svaniche penge 6 Sld. 3 mrk., her for er udlagt it sort hielmed 
studnød for 4 Sld., en syed agedynne med løet kalfskind under for 1 Sld., en seis med bom og ringe for 
2 mrk., 2 unge galt svin for 1 Sld., 2 ballier for 1 mrk.,  
Petter Hop i Ibsker sogn lod fordre penge 8 Sld., udlagt en brun bliset Hoppe er sat for 8 Sld.,  
Imod denne Salige Qvindes udfart blef hendis efterlefvende mand samtøket at nyde udlæg for penge 
15 Sld., her for er udlagt, en brun bliset Hest gilling for 8 Sld., en blak stiernet Koe er sat for 5 Sld., 3 gl. 
Gies og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld., 16 Gieslinger á 4 skl er 1 Sld., her for uden beholte Anders Mikelsen 
sin seng med tarfvelig klæder udi som stoed i stuen. 
Stemplet papir rester til ded skiftebref oprettet efter Anders Mikelsens forige Salige hustru, som er 4 
mrk. 8 skl., udlagt 3 Lam á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 3 Sld., udlagt it blak røgget studnød for 3 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 
mrk., bekom 3 Sld., penge Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at 
forfatte dette skiftebref at skrifve og till bogs føre, saa og de vedkommende efter retning her af att 
meddeele, med slet papir i alt 5 Sld., udlagt it røe herrit studnød for 2 Sld. 2 mrk., it sort herrits 
Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk., til ofvers 4 mrk., bekom 5 Sld., penge stemplet papir til dette  skiftebref 
formeldelst forde deelinger for 6 mrk., udlagt 4 Lam á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk.,  
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Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 1 Sld., udlagt en røe stiernet Qvigekalf for 4 
mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 134 Sld. 5 skl.,  
Lignet blifver udi behold og till deeling penge 118 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Hvor af faderen til kommer dend halfve part son er penge 59 Sld. 1 mrk. 3 ½ skl., 
Dend anden halfvepart deelis imellem berørte denne Sahlige Qvindes efterlefvende 2de døttre, er der 
af en hver daatters anpart af løsøre arfve penge 29 Sld. 2 mrk. 9 ¾ skl., og som faderen er self wærge 
for sine børn, og beholder børnen og deris tilfaldende arfve partter hos sig, dem i fremtiden at tilsvare. 
Saa var Anders Mikelsen ike begierende, at til ham eller børnen skall Speciall udlæggis, som og 
unødvendig eragtis men faderen børnen till deris arfvepartter at svare som før er rørt, efter forskrefne 
udreigning. Og som ej fleere sig med nogen widere Prætention hafver angifvet, end foran findes 
indført, saa sluttes dette skifte der ved i forskrefne maader, hvilket at saa er tilganget og Passeret som 
forskrefvet staar. Testerer Henrich Brugman. Anders A:M:S: Mikelsen. 
Mikel Hop.     Jens J:H:S: Hansen.              Mikel M:H:S: Hansens eget skrefne navn.  
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Anno 1703. Den 21 Juny Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering Sampt 
Schifte og Liqvidation efter Salige Olluf Andersens som boede, og hun og døde paa ded 10. Waarnede 
Kongl: May: Waarnede beliggende udi Pedersker sogn. imellem denne Salig Mands efterlefvende 
hustru Bendte Søfrensdaatter for hinde blef efter hindes begiering, nu til laugwærge anordnet Hans 
Nielsen boende i bemelte Pedersker sogn, og dend Salige Mands børn paa eene side som er 5 Sønner 
og 4 døttre. Hvor af. 
 
Dend elste søn er Mads Ollufsen nu uden lands, for ham erbroderen Hans Ollufsen wærge. 
Dend anden søn er bemælte Hans Ollufsen i Pedersker sogn. 
Dend 3de søn er Peder Ollufsen i Pedersker sogn og sin egen wærge. 
Dend 4de søn er Søfren Ollufsen 8 aar gl. for ham er broderen Peder Ollufsen wærge. 
Dend yngste søn er Jørgen Ollufsen paa 4de aar gl., for ham er søster manden Peder Laursen wærge, 
som boer i Persker sogn. 
Dend elste daatter er Margrete Ollufsdaatter før i egteskab med Hans Jensen som for nogle aar siden 
er med en fiskerbaad her fra landet afdrefven, for hende laugwærger hendis søstermand Jens Pedersen 
boede i Nøker sogn. 
Dend anden daatter er Anna Ollufsdaatter som er i egteskab med bemelte Peder Larsen i Pedersker 
sogn. 
Dend 3de daatter er Karne Ollufsdaatter og er i Kiøbenhavn, og er i egsteskab med en mand hvis navn 
ike nu vides, og er hendis systermand Jens Pedersen i Nøker sogn. for hende nu anordnet at wærge. 
Dend 4de daatter er Kirstine Ollufdaatter i egteskab med bemelte Jens Pedersen og paa anden side 
efterskrefne Creditorer. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofver verrende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober Commendant 
og Amptmand Waldemar Rects ved sin fuldmegtig  Skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte 
er til wurderings mænd opmeldet Hans Lassen og Lars Mortensen begge boende i bemelte Pedersker 
sogn. Hvor da er forefunden fremviist og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveeg. 
En sort skioldet Koe er sat for 5 Sld., en røe beltet Koe for 5 Sld., en blaket Qvie er sat for 3 Sld. 2 mrk., 
it røt Qvigenød for 2 Sld., it dito for 1 Sld. 2 mrk., en røe skioldet Qviekalf for 1 Sld.,  
Øeg. 
En sort brun gl. Hest er sat for 3 Sld. 2 mrk., en gull Hest som er gl. for 2 Sld.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk., en graae beltet galt for 3 mrk., en røe sandet galt for 2 mrk.,  
Faar og Lam. 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 8 Lam som er smaa á 1 mrk er 2 Sld.,  
Giæs. 2 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk er 3 mrk., 12 Gieslinger á 7 skl er 1 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Kaabber Wahre. 
En kedel af Kaabber paa en span stoer er vegtig til penge 2 Sld. 2 mrk.,  
I Krubhuuset i en seng westen till, en sort ranned wadmels sengedynne for 2 mrk., en hvid wadmels 
ofverdynne for 3 mrk., en rannet hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., i dend anden 
seng norden till, en hvid wadmels ofver dynne for 3 mrk., en gl. olmerdugs pude for 8 skl.,  
I Stuen. 
En gl. benkedynne 2 ½ allen lang for 2 mrk., en syed agedynne for 2 mrk., it syed hiønde for 3 mrk., it 
fyrrebord med oben foed for 3 mrk., en gl. fyrre Ørk som er med gl. jern beslagen og gl. laas for 3 Sld. 
Boes Skrammel Wahre. 
En gl. arbieds wogn med smaae stier paa er sat for 2 Sld., en gl.  
Wogn med Høestier og er ikun 3 hiul paa wognen er sat for 1 Sld., en gl. træ tinnet harrer for 8 skl., it 
aar med bihl for 8 skl., en ploug med gl. forslit ploug jern, hiull bøsse og ringe er sat for 1 Sld. 2 mrk., en 
gl. hammel med jern maarner og seeler og jern nagle for 1 mrk., en gl. mile tøm med haar tøn streng 
for 8 skl., it tørf jern for 8 skl., en lyngrifve for 8 skl., endnu en gl. trætinnet harrer for 12 skl.,  
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I Steerhuuset. 
2 store straabonds tønder á 1 mrk er 2 mrk., 2 sy bøtter á 4 skl er 8 skl., en øll half tønde for 8 skl., en 
seis med bom og ringe for 1 mrk., en gl. kalke tønde for 4 skl., en gl. kierne for 4 skl., en gl. straaebonds 
tønde for 4 skl., en gl. ballig for 8 skl., en skierbenk for 4 skl., it gl. madskab for 2 mrk., it gl. wraaeskab 
med en dør er sat for 1 mrk., 
Saa blef Enken og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till dette 
Sterfboets middel at angifve, hvor til de svarede, at de ike viste meere end angifvet er og forskrefvet 
staar. 
Hvor saa dette boes middel er sammen reignet, som andrager till penge 53 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hvis gamle wadmels klæder, som denne Sahlige Mand Olluf Andersen hafde at gaae udi, var ike werdt 
at wurderer, saa som de ike meere var end forslitte klæder.  
Hernest blef anført hvis restance som denne afdøde mand heftet till amptstuen og kirken, med videre 
som blef angifven og passeret i følgende maader. 
 Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouget Sr: Hans Henrich Schor, ved sin fuldmegtig Hans Hiorts 
udgifvende fortegnelse lod fordre som dette 10 waarnede rester til ampt stuen for 1702 penge 6 Sld. 2 
mrk. 12 skl., her for er udlagt, en sort skioldet Koe er sat for 5 Sld., it røt Qvienød for 1 Sld. 2 mrk., 2 
Gieslinge for 14 skl., til ofvers 2 skl.,  
Kirkewærgen Jep Mounsen for St: Peders kirke lod ved sig self nu fordre for en tønde kirketiende 
haufres 1702 penge 2 mrk., her for er udlagt, en rød sandet galt er sat for 2 mrk.,  
Her foruden fordred bemelte kirkewærgen Jep Mounsen for denne Salige Mands ligs begrafvelse kloke 
ringens penge, hvor om arfvingerne var i dend meening, at som en hver i sognet nylig er paalagt en 
hver sin andeel at tilligge til dend eene af kirkens kloker at lade omstøbe, att de for denne kloke 
ringens pengis fordring, nu maatte verre fri og forskaaned der for noget at betale; 
Skifteforwalteren for sin Salarium paa dette skifte 4 mrk., skifteskrifveren for sin umage med skifte i alt 
10 mrk., Stemplet papir till dette skiftebref for 4 mrk. 8 skl., for disse 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., er udlagt, en 
blaket Qvie er sat for 3 Sld. 2 mrk., 3 gl. Gies og en Gaase for 3 mrk., it wraaeskab for 1 mrk., en lyng 
rifve for 8 skl., Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en syed agedynne 
for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne udlagt till penge 12 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvad videre dette Sterfboes middel er angaaende, da som en deel Creditorer, hvor om her efter 
formældes, hafver adtskillige fordringer,  
Saa efter di dette hans Kongl: May: Waarnede, efter allernaadigste udgangne forording af 15 January 
1701. bør være udreedet, som er med meening, at saavel til voris eged som andre Proprietaners 
bøndergodses desto beder Conservation ofver alt herudi vort rige Danmark og paa det 
bøndergaarderne, naar de ved besiddernis dødelig afgang eller i andre maader leedige vorder, altid af 
de efter kommende udi god stand, og fuld aufling kand tiltrædis og antagis allernaadigst hafver forgot 
befunden, at anordne, og befalle, saa som udi og hermed allernaadigst anordne og befall, at naar 
nogen bonde her efter ved døden afgaar eller gaarden i andre maader leedig worder, da maa ingen 
hverken hans arfvinger eller Creditorer hvad Gields fordringer de end hos bonden, hans hustru eller 
børb kunde hafve tilstædis at bekomme noget ud af bondens boe, før end deraf først till gaardens 
auflinge fortset beste er ud reedet, en ploug md otte dygtige beester, Item en wognen og harer, med 
forvak reedskab, og saa mange tønder sæde korn af alle slags, som til gaardens sæd udkræfvis, og saa 
frempt forskrefne Specier ej skulle findis paa gaarden in Natura. Da skal betaling der til forud af boet, 
og ded manglende straks till gaarden der for indkiøbes, med widere først bemelte hans Kongl: May. 
Allernaadigste forordnings indhold, hvor efter rettens betiendte som skifted paa dette waarnede for 
walter, allerunderdanigst nu ind retter, at resten af boets middel til dette 10 waarnedis udreedelse, 
tillige med hvis sæd som nu her ved dette wornede udi inde verrende aar er saaed, udlæggis, som er af 
dette Steerfboes middel penge 41 Sld. 2 mrk. 4 skl., Hvilken Summa till dette Wornedis fornødenhed 
eragtis ti bæsternis wærdie. Item en god ploug, harer og wognen med førnøden reedskab, saavidt som 
det kand tilstreke, og der foruden dend lagde sæd som før er melt som till dette Waarnede udi 
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indewerrende aar er saaed, som nu blef angifven af Enken og de vedkommende, og er 1 ½ tønde Rug. 
2 tønder Biug Item 3 tønder Haufre, som og berørte till waarnedis tiltrædetse, af efter kommende 
besidder forblifver, saa og berørtte Summa till bæsternis og ploug reedskabs fornødenhed som bestaar 
udi efterskrefne boehafve nemlig, en røe beltet Koe for 5 Sld., it røt Qvigenød for 2 Sld., en røe skioldet 
Qviekalf for 1 Sld., en sort brun gl. Hest for 3 Sld. 2 mrk., en gull Hest for 2 Sld., en hvid Soe for 3 mrk., 
en graae beltet galt for 3 mrk., 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 8 Lam á 1 mrk er 2 Sld., 10 Gieslinge á 7 skl 
er 1 Sld. 6 skl., en span kaabber kedel for 2 Sld. 2 mrk., en sort ranned wadmels sengedynne for 2 mrk., 
en hvid wadmels ofverdynne for 3 mrk., en ranned hofvet dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 
mrk., endnu en hvid wadmels ofverdynne for 3 mrk., en gl. olmer dugs pude for 8 skl.,  
I Stuen. 
En gl. benkedynne 2 ½ allen lang for 2 mrk., it hiønde som er syed for 3 mrk., it fyrrebord med oben 
foed for 3 mrk., en gl. fyrre Ørk med gl. jern beslag og gl. laas forre  for 3 Sld., en wogn med smaae 
stier er sat for 2 Sld., en gl. wogn med trei hiul og Høestier for 4 mrk., en trætinned harrer for 8 skl., it 
aar med bihl for 8 skl., en ploug med forslidt jern hiul bøsse og løbere for 6 mrk., en hammel med jern 
maarner og seeler og jern nagle for 1 mrk., en mille tøm for 8 skl., it tørfjern for 8 skl., endnu én 
trætinned harer for 12 skl., 2 store straaebonds tønder á 1 mrk er 2 mrk., 2 sybøtter á 4 skl er 8 skl., en 
ølhalf tønde for 8 skl., enseis med bom og ringe for 1 mrk., en gl. kalke tønde for 4 skl., en gl. kierne for 
4 skl., en gl. straabonds tønde for 4 skl., en gl. ballig for 8 skl., en skiærbenk for 4  skl., it gl. madskab 
for 2 mrk., ved skattens udlæg 2 skl.,  
Summa 41 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Ellers blef fordret af alskillige Creditorer efter skrefne Gield og Prætensioner nemlig. 
Jørgen Rosman i Rønne som self var her tilstæde fordrede foruden en blak Koe som hand her i boet 
hefver med sit brende paa penge 9 Sld. 2 mrk.,  
Jens Eriksen i Nyelaursker sogn fordred for haandstrekning till Willum Jacobsen i Rønne for denne 
Salige mand penge 1 Sld., 
Thommis Jørgensen i Pedersker sogn fordred paa Jens Jørgensens wegne i Rønne penge 1 Sld. 1 mrk.,  
Anders Terkelsen i Pedersker sogn ved sin tienner fordred som reyser sig af Ollufs Niels Sterfboe i 
Rønne penge 1 Sld. 1 mrk.,  
Peder Rasmusen i Pedersker sogn fordred 4 skl., :/: Jørgen Jensen Smid fordre 1 mrk. 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 13 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Hvor till ej findes noget her i boet at udlegge. Og som de vedkommende ike hafde meere her til 
Sterfboets middel at angifve, som skifteforwalteren paaraabte, saa og ej nogen meere fandtis som nu 
angaf videre prætention, saa sluttis denne forretning der ved i forskrefne maader, hvilket saa at verre 
tilganget og Passeret som foran findes indført. Dis till widnisbyrd under vore hænder og zigneter 
Skiftesteden Ut Supra Henrik Brugman. Laurids  Mortensen. Hans H:L: Lassen. H:N: 
Hans Nielsen.           Peder P:O:S: Olsen. 
Udfærdiget den 14 November 1703. 

  

bornholmerting.dk 127



Anno 1703. Den 22 Marty Er efter tillysning Holden Registering og Wurdering Sampt Paafølgende  
Schifte og Liqvidation efter Salig Jens Olsen, som boede, og døde, paa dend 13. Jordeyendombs gaard 
beliggende udi Ibker Sogn, og det imellem denne Salig Mand efterlefvende hustru Elisabeth Jens 
Koefodsdaatter  for hende paatog sig efter hendis begiering at laugwærge hendis broder Leutenant 
Hans Kofod Jensen, paa Eene side, og paa anden side denne Salige Mands med bemelte sin hustru 
auflede børn som er 2 sønner og 2 døttre. Hvor af  
 
Dend elste søn er Olluf Jensen paa 7de aar gl. for ham paatog sig at wærge fader faderen Hr: Olluf 
Jensen Aalborig sognepræst i Clemmedsker sogn. 
Dend yngste søn er Hans Jensen paa 6te aar gl. for ham er til wærge anordnet Haagen Ollufsen Smid 
børnis sødskende barn boende i Rønne. 
 
Dend elste daatter er Zidsele Jensdaatter paa 12 aar gl. for hende er til wærge anordnet Niels Pedersen 
boende i Aaker sogn. 
Dend yngste daatter er Anna Jenssdaatter ¾ aar  gl. for hende er til wærge anordnet Walentin Dekner 
boende i Ibsker sogn. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofver verrende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober Commendant 
og Amptmand Waldemar Rects ved sin fuldmegtig efter ordre, Skifteskrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Mikel Hop og Jens Hansen begge boende i  Ibker sogn. 
Hvor da er forefunden fremviist og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
En brun bliset aalrøgget gillet Hest er sat for 14 Sld., en brun bliset Hest gilling er sat for 14 Sld., en 
brun Hoppe for 16 Sld., en brun stiernet Hest gilling i 4 aar gl. for 12 Sld., en guhl brun Hest gilling i 4de 
aar gl. for 12 Sld., en blak brun Hest for 10 Sld., en hvid Hoppe for 7 Sld., en ung hvid Hoppe for 8 Sld., 
en gl. brun stiernet og Snoppett Hoppe for 5 Sld., en ung brun Hoppe for 6 Sld., it blaket Horsføll for 5 
Sld., en hvid gillet Hest Foele for 6 Sld., it guhlet brunt Hestføll for 6 Sld., en brun stiernet og Snoppet 
ugillet Hest føll for 4 Sld., it brunt bliset ugillet Hestføll for 2 Sld., it brunt ugillet Hestføll for 2 Sld.,  
Qveeg. 
En røe røggede Koe for 4 Sld. 2 mrk., en blak røget Koe for 5 Sld., en bleeg hielmet Koe for 5 Sld., en 
røe hielmet Koe for 5 Sld., endnu en røe røgget Koe for 5 Sld., en sort Koe for 5 Sld., endnu én sort Koe 
som er mindre for 4 Sld. 2 mrk., en blaket Qvige for 4 Sld. 3 mrk., en røe Qvige for 4 Sld. 2 mrk., endnu 
En røe Qvige for 3 Sld., en røe bliset Qvige for 3 Sld., en blak røgget Qvigekalf for 2 Sld., it røt stud for 3 
Sld., it røe hielmet studnød for 3 Sld. 2 mrk., it blak hielmet studnød for 3 Sld., it sort hielmet studnød 
for 3 Sld. 1 mrk., endnu it sort studnød for 1 Sld. 3 mrk., it røe røgget studnød for 1 Sld. 3 mrk., it røe 
skioldet studnød for 1 Sld. 1 mrk., it røe skioldet og hielmet studnød for 1 Sld. 1 mrk.,  it sort bliset 
Tyrkalf for 1 Sld., en røe skioldet Qvigekalf for 1 Sld. 2 mrk., en røe hielmet Qvigekalf for 1 Sld. 1 mrk., 
en sort Qvie for 2 Sld. 2 mrk., it sort røgget Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk.,  
Faar 15 støker unge og gl. Faar ofver hofvet sat støket for 3 mrk., er penge 11 Sld. 1 mrk., en fior gl. 
Wehr for 3 mrk.,  
Giæs. 4 gl. Giæs og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Svin. En sort graae Soe for 1 Sld. 2 mrk., en graae beltet galt for 3 mrk. 8 skl., 2 hvide galte á 3 mrk er 6 
mrk., it lidet hvidt Soesvin for 3 mrk., en liden graae Soe for 2 mrk.,  
Kalfve som er føed udi Wintter. 
Nemlig. En røe Qvigekalf for 3 mrk., en blak bliset Qviekalf for 2 mrk., en røe Tyrkalf for 2 mrk., en sort 
braaget Tyrkalf for 2 mrk.,  
Boehawe. 
En wogn med smaae stier, hammel tøm og halseeler er sat for 6 Sld., en wogn foruden skoo for 3 Sld., 
en gl. wogn foruden stier for 1 Sld., 2 plouge med behørige Jern og huil á 6 mrk., er 3 Sld., en jerned 
tinnet for 1 mrk., en skoufsleede med jern vidier og dret for 3 mrk., en gl. sleede med gl. sleedekar, 
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dret og jern vidier for 2 mrk., 2 gl. aar med bihl paa á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., it gl. jern brokede hamle 
med Seeler og hammel reeb for 12 skl., støket er 3 mrk., en gl. haand qvern med huus og seil for 1 Sld., 
en slibesten med jern og asel er sat for 3 mrk., i Meelhuuset it nyt deignetrug for 1 Sld., it gl. ølkar 
ungefehr paa 3 tønder for 3 mrk., it nyt ølkar lidet støre end en tønde for 2 mrk., it ølkar i Steerhuuset 
paa 3 tønder for 6 mrk., it gl. ølkar i Steerhuuset paa 2 tønder stor for 4 mrk., it par øltønder á 1 mrk er 
2 mrk., 4 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk., 3 gl. smale halftønder á 2 skl er 6 skl., it lidet tversauf for 
2 mrk., 2 halfve stokøpser á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en stok med Bier udi sat for 1 Sld. 2 mrk., her ved 
denne 13 gaard er saaed i forleeden efter fast 2 tønder Rug, deraf setter her till boet, 2 tønder strøe 
rug á 6 mrk er 3 Sld., findes saa loftet till sædebiug 12 tønder, tønden sat for 4 mrk. er 12 Sld., Item 12 
tønder Haure som og findes paa loftet till sædtønden er sat for 2 mrk., er 6 Sld.,  
Paa Østerloft er det østerste sengested med hiemmel paa og bon udi er sat for 3 Sld., Item det wester 
sengested med hiemmel paa og bon udi er sat for 3 Sld., en gl. stor Ørk med en forderfvet laas foer for 
3 Sld., it gl. fyrrebord med obenfoed og en bord skuffe der under for 1 Sld., it gl. madskab med en gl. 
laas for 2 mrk., en gl. kiste uden laas for 12 skl., Sengeklæder i Øster seng er en blaae ranned 
ofverdynne for 3 Sld., en blak ranned linnen under dynne for 3 Sld., en gl. rannet linnen underdynne 
for 2 Sld., it bruegarns lagen for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl.,  
I Lille Stuen i en seng. En blaae rannet ofverdynne er sat for 2 Sld., en blaae rannet linnen underdynne 
for 2 Sld., en blaae ranned linnen hofvet dynne for 2 mrk., it aske bord med aaben foed for 3 Sld. 2 
mrk., it sengesten med 2 gaufle og en side for 1 Sld., 
I Krubhuuset i en seng. En gl. blaae rannet ofverdynne for 2 mrk., en gl. linnen underdynne for 3 mrk., 
en linnen hofvet dynne for 1 mrk. 4 skl., en sengested i Krubhuuset  med en side og en gaulf er sat for 3 
mrk., i Spise Cammeret it ege madskab med laas forre er sat for 3 Sld. 2 mrk.,  
I Melke Cammeret, it lidet gl. madskab uden laas og hengsler for 2 mrk., en liden kierne med laad og 
staun for 8 skl., 2 gl. spanner á 4 skl er 8 skl., 8 sybøtter á 3 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
I Drengehuuset i wester seng, en blaae rannet ofverdynne er sat for 2 Sld., en hvid ullen underdynne 
for 3 mrk., en hvid linnen hofvet dynne for 3 mrk., I Øster seng i bemelte drengehuus en hvid ullen 
ofverdynne er sat for 3 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk. 8 skl., en linnen hofvet dynne for 1 mrk., 
it lidet gl. fyrrebord er sat for 3 mrk., it par Høe stier og en laststang for 2 mrk.,  
I Stuen. It Steenbord med lugt foed og skuffe er sat for 6 Sld., it wraaeskab med 2 dørre og oben rum 
og laase forre for 3 Sld. 2 mrk., it gl. wraaeskab norden til i stuen for 3 mrk., en bagstoel med sælskind 
sæde for 1 mrk. 8 skl., en bagstoel med gl. selskind for 1 mrk., en bagstoel med gl. lær paa for 12 skl, en 
syed benkedynne for bordenden med blaae bon og kalfskind 2 ½ allen lang for penge 6 mrk., en syed 
benkedynne under winduen med gult var 6 allen lang for 3 Sld., en lang syed agedynne med gl. foer 
under for 1 mrk. 4 skl.,  
I Lillestuen en syed benkedynne 3 allen lang for 6 mrk., en syed agedynne med guhl rannet underfoer 
for 2 mrk.,  
Kaabber wahre. En brygger kedel i Muur paa 1 ½ tønde stor er vegtig till penge 10 Sld., en anden kedel 
i muur nesten paa en halftønde stoer er nu sat for penge 5 Sld., en fierings kedel er vegtig till penge 5 
Sld., en fierings kedel er vegtig till penge 3 Sld., en metalgryde nesten paa en span stoer er vegtig till 
penge 1 Sld., en liden gl. gryde af malm er vegtig till penge 2 mrk., en gl. mæssing kedel for 2 mrk., en 
gl. brenfe winspande med hat og pibber er vegtig til penge 6 Sld.,  
Mæssing. 2 blik mæssing lysestager med hatte for 2 Sld., 2 tinfade Mangut á 2 mrk er 1 Sld., 6 smaa tin 
tallerken á 12 skl er 1 Sld. 8 skl.,  
Sølf. It Sølfbeeger med paateignet J:O:S:  L:K:D: 1696 er vegtig til penge 3 Sld., 2 Sølf skeer med smaae 
windruer knapper paa med paateignet O:I:S: S:L:D: er hver wegtig til 2 Sld er 4 Sld., en flad skafted 
Sølfskee med en kløft i enden med paa skafted teignet H:K:LI:D: 1680. er vegtig til penge 6 mrk., en 
fladskafted Sølfskee  med paateignet I:K:F:P:M:Z:D: er vægtig till penge 6 mrk.,  
Linklæder. It par bruegarns lagner for 3 Sld., it par blaargarns lagen for 1 Sld. 2 mrk., 2 par bruegarns 
pude waar á 4 mrk er 2 Sld., 2 dreyels bordduge som er forslit á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne angifvende løsøre til penge 385 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
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Efter skifteforwalterens anfordring viste de vedkommende som nu tilstæde var, ike meere denne  
gang till Sterfboets middel at angifve end forskrefvet staar, hvor saa denne registering saavidt er 
sluttet, dette saa alt werre passeret Testerer Henrik Brugman. Hans Jensen Kofoed. 
Saaleedis verre passeret Walentin Dekner.      Mikel Hop.         Jens J:H:S: Hansen. 
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Anno 1703. Den 26 Marty Wed Atter tillysning om Gieldens tilstaande og Bort skyldige Gield, er med 
dette Sterfboes skifte, udi tilstæde wærrendis wurderings, end widere foretagen og passeret som 
følger,  
Saa blef denne Salige Mands Ifareklæder nu Wurderit nemlig.en graae klædis kiol, med graat ullet og 
linnet under foer med klæde knapper er sat for 6 Sld., it par fælt breende skinds bopser for 1 Sld., it 
par sorte fifskaftes bopser for 3 mrk., resten af dend Salige Mands Ifareklæder, har Moderen efter 
beretning ladet omgiøre til børnen Summa forskrefne Ifareklæder andrager 7 Sld. 3 mrk.,  
Som deelid imellem forberørte denne Salige Mands 2 Sønner og 2 døttre, er der af en broderlaad 10 
mrk. 5 1/3 skl., og hver syster 5 mrk. 2 ½ skl., Hvorimod Moderen beholte sine egne Ifareklæder, 
Hvilken Summa Moderen lofvet i sin tid at svare børnen til, hvor ved dend post saa forblef. 
Widere blef angifven til Sterfboes middel at Hans Ladsen som boer paa denne 13 gaards grund i Ibsker 
sogn, er skyldig for huusleye og foreløn for it nød i denne windter sampt opbaarne vare som hand 
vedgik i alt penge 4 Sld. 3 mrk. 12 skl., af dend laad seddel son Sahl: Jens Olsen er meddeelt, af Capitain 
Hr: Jens Kofoeds skifte den 22 og 23 juny, Item 6 og 7 jully og den 7 September 1691. Hvor hand er 
tilordnet at wærge for sin hustruis broder Zander Jensen Kofod, saavidt ej her i boet er indkommen 
nemlig som Capitain Claus Koefod som nu hafver dend berørte Sahl: Mands Enke saa har indebeholdt, 
og nu angifvis at hand svarer till for it ølkar paa 5 tønder 3 Sld., for 2 tønder Hau for 5 mrk., og for en 
hakelse kiste med staal 2 mrk., er 4 Sld. 3 mrk., Nog er bestaaende udi it huus i Meelsted som er 
wagthuuset 1 Sld.,  
Item hos dend 49de Hans Hansen i Østermarker sogn er tillagt Zander Jensen som endnu skall efter 
beretning bestaae ubetalt penge 2 Sld., Item er og samme tid udlagt, en rifled studher, som Enken 
berettet, ike siden dend tiid att vere brugt siden Salig Jens Kofoeds skifte erholdt, at dend da nu er 
forblefven vedsangne priis som dend er sat for penge 3 Sld.,  
Nog anføris til dette boets bæste som Elisabeth Jens Kofoeddaatter tilkommer efter skiftebrefvet 
ganget efter sin Sal: Fader Capitain Jens Kofoed Daterit dend 22 og 23 juny 1691. af dend laad som 
hendis siden afdøde broder Ditlof Kofoed, paa samme skifte var tilfalden af Sossegaarden den 10de fri 
waarnede udi Wæstermark sogn, som byfougden Anders Pedersen i Svaniche, som hafver en Sahl: 
Capitain Jens Kofoedsdaatter till ægte, af samptlige arfvingerne er tilskiødt, og afhendt efter skiødebref 
af 25 Oktober 1695. og der for svarer her til boet af fornefne gaard en søsterlaad som bedrager efter 
forde brodernis Capital 5 mrk. 2 skl., nog tilkommer hun af samme gaard af sin broders Zander Kofoeds 
andeel, hand der udi efter Faderen og fornefne  broderen var tilholden som var 24 Sld. 4 skl., der af 
paa Elisabeth Jens Kofoedsdaatters laad 6 mrk. 10 skl., er 11 mrk. 12 skl., afkortet i Byfougdens Anders 
Fyens fordring, Item anføris af Ditlef Kofoed anpart løsøre som hammen vat tilfalden efter formælte sin 
Sahl: Faders skiftebref son bestod i alt udi 10 Sld. 2 mrk. 15 skl., som Hans Ollufsen i Povelsker sogn 
som er anordnet for hans wærge, børsvarer till, opdrager som denne Enke tilkommer, en søsterlaad 2 
mrk. 9 skl., 8 4/11 d., lige saa anføris af dend andeel som Zander Jens Kofoed tilkom efter sin Sahl: 
Fader og Jens Olsen for Zander Kofoed var wærge, bedrog sig iligemaade in allis af løsøre 10 Sld. 2 mrk. 
15 skl., og hans part af hans forfnefne Sahlig broders Ditlof Kofoed løsøre andeel som var 5 mrk. 3 skl. 4 
d., er Capital 12 Sld., der af tilkommer Elisabeth Jens Kofoedsdaatter til sammen penge 3 mrk. 5 skl., 
nog anføris paa Zander Jensen Kofoeds weigne som Sahl: Jens Olsen var wærge foer, dend arf som ham 
til kom i arf efter berørte sin broder Ditlof Jensen Kofoed, og Jens Olsen burde indfordred men endnu 
er bestaaende hos hans wærge Hans Olsen i Povelsker sogn som er penge 1 Sld. 1 mrk. 3 skl., blifver nu 
dette Sterfboets løsøre middel penge 403 Sld. 6 skl.,  
Skifteforwalteren til spurdte samptlige forskrefne vedkommende, om de hafde meere til dette boets 
middel at angifve, hvor til de svarede, at de ike viste meere, end angifved er, som forskrefvet staar, 
hvor ved saa vidt denne gang Sterfboets registering er sluttet.  
Saa blef angifven efter skrefne Gield og Prætentioner nemlig.  
Sandemanden Esche Hartwig boende paa Frendegaard i Ibsker sogn som denne 13 gaards landgielde 
og egte penge for Ibsker sogn er Assignerit, fordred efter sin sedel som rester for Aa. 1701.og 1702. 
efter af reigning penge 24 Sld.,  
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Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin sedel og afreigning at restere 8 Sld. 3 mrk. 2 
skl., Hans Kofod Povelsen i Svaniche fordret efter sin sedel og forige Skiftebref efter Sahl: Hans Køller 
oprettet, og nu der af rester penge 88 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Mortten Kofod i Svaniche fordred efter sin seddel penge 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Jacob Kofod i Svaniche fordred efter sin seddel penge 5 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter sin seddel som og vedgikes penge 7 Sld 1 mrk. 15 skl.,  
Anders Laursen i Svaniche fordred efter sin seddel for skomager arbied penge 2 Sld.,  
Claus Thisen i Svaniche lodfordre 3 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Jokum Thisen lod fordre 4 Sld.,  
Knud Axelsen i Svaniche fordred efter sin seddel som rester 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Eske Duk i Svaniche lod fordre 3 Sld.,  
Hans Dik Zandersen i Svaniche fordre penge 1 Sld. 2 mrk. 2 kl.,  
Jens Lorentsen Tyrwalt i Svaniche fordred penge 6 Sld. 2 mrk.,  
Sogne deignen Jørgen Danielsen lod fordre som vedgikes penge 3 Sld. 3 mrk.,  
Hans Terkelsen Køller i Boelsker sogn fordred som vedgikes penge 3 Sld. 2 mrk,  
Carl Mathisen i Svaniche fordred efter afgangne Boel Sahl: Claus Køller skiftrbref som nu rester af hvis 
dato udlagt af en obligation paa dend 13 gaard i Ibsker sogn. som han er siden blefven tillagt penge 
med rentte 2 Sld. 1 mrk.,  
Herman Kofod i Svaniche lod fordre som vedgikes penge 2 Sld.,  
Petter Hansen i Svaniche lod fordre 3 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Johan Dik i svaniche lod fordre 3 Sld.,  
Leintenant Hans Kofoed Jensen fordred efter afreigning som vedgikes penge 5 Sld. 1 mrk. 15 Sld.,  
Ved kommemde till efter retning som har denne Sahl: Mands Fader, hæderlige og wellærde Hr: Olluf 
Jensen Aalborrig her ved Sterfboet fremviste it afkald af denne Sahl: Mads Jens Ollufsen til bemelte sin 
fader udgifvet en qvitering paa 6 skilling stemplet papir som er lydendis kiendis jeg under skrefne Jens 
Olsen at hafve bekommet af min kier fader hæderlig og wellærde Mand Hr: Olluf Jensen alt hvis mig 
efter men Sahl: Moder kunde tilkomme hvor for jeg taker for god betalning og vei dette mit 
underskrefne bref inden tinge vedstaa og befræfte, naar det af mig begieris, Clemmedkirke 
Præstegaard den 3 juny 1694. Jens Olsen egen haand, der paa blef skrefven, fremvist og Observerit paa 
skifte efter Sahl: Jens Ollufsen paa 13 gaard i Ibsker sogn, og dette afkald og qvitering af Enken og 
vedkommende vare gestendig, og der paa ej noget hafde at Prædendere skiftesteden dend 23 Marty 
1703 Testerer. Henrik Brugman paa Enkens weigne Walentin Dekner.  
Mads Kofod Povelsen boende i svaniche fordred efter giorde afreigning naar dend Transport som Sahl: 
Jens Ollufsen tilkom udi Ladegaarden i Clemmedsker sogn, 226 Sld., som ham for sin Moderne arf af sin 
fader bemælte Hrr: Olluf Jensen AAlborrig blef transperterit udi bemælte Ladegaarden, af Mads Kofod 
Povelsen till Sahl: Jens Ollufsen, rigtig er betalt of afkortted, og er uden foer, blifver saa Sahl: Jens 
Ollufsen og dette Sterfboe nu der foruden skyldig som vedgikes penge 40 Sld.,  
Sahl: Hans Kølleris børns nu hafver de forsvar wærge og vedkommende, Walentin Dekner, Jeppe Køller 
og Rasmus Køller, fremlagde en Contraxt oprettet imellem dem og denne Sahl: Mand Jens Ollufsen 
daterit dend 21 aprill1696 og inden øster herridsting dend 4 may 1696. af Jens Ollufsen  
Vedstaaed, med indhold, angaaende denne 13 gaard i Ibsker sogens beboelse og rentte af Sahl: 
Hans Kølleris børns anpart i bemelte 13 gaard, at gifve aarlig efter lowen med gaae dens forsvarlige 
ved lige holdelse, og gaardens tilliggende Skoufs ophegning og fendelse med videre dels indhold, som 
nu blef læst og paaskrefven. Byfougden i Svaniche Anders Pedersen Fyen fordrede med 4 ½ mrk., ind 
beregnet paa Per Tyrwalts vegne som denne Salige mand til ham skyldig er, tilsammen 12 Sld. 2 mrk. 2 
skl., der paa afgaar som Enken Elisabet Jens Kofoedsdaatter tilkommer hos Anders Pedersen som 
forhen til boets middel er anført, hvis hende af Sossegaarden dend tiende fri wornede gaard i 
Westermarie sogn efter hindes Sahl: brødre Ditlof og Zander Kofoed arfvelige var tilfalden som opdrog 
for begge 2 Sld. 3 mrk. 12 skl., blifver saa igien som Anders Pedersen fordrer som nu vedgikes penge 9 
Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
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Rasmus Jensen nu boende i Svaniche lod fordrertienesteløn penge 4 Sld. 3 mrk.,  
Dend Salige Mand Jens Ollufsen har verrit wærge for sin hustrues broder navnlig Zander Kofoed som 
berettis at være udenlands ved døden afgaaet, hvis løsøre arfve efter hans Salig Fader og broder Ditlof 
Kofoed hafver bedraget sig till 12 Sld. 2 mrk., som af dette boe fordris og til hørrer efterskrefne hans 
sødskende, nemlig Lieutenant Hans Kofoed Jensen 1 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Fenrich Jørgen Kofod paa Christiansøe tilkommer 1 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Mathias Kofod i Kiøbenhavn 1 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Sahl: Margrete Niels Christen børn 3 mrk. 5 skl.,  
Sidzele Hans Jens i Aaker sogn 3 mrk. 5 skl.,  
Kirstine Petter Thisens i Svaniche 3 mrk. 5 skl.,  
Sahl: Anna Lorents Tyrwalts børn 3 mrk. 5 skl.,  
Sahl: Magdalena Christen Niels børn tilkommer 3 mrk. 5 skl.,  
Karine Jørgen Sand i Rønne 3 mrk. 5 skl.,  
Johanne Anders Pedersen Fyens 3 mrk. 5 skl.,  
Efter it skiftebref ganget efter Salig Fenrich Hans Køller denne Salige Mands formand, som boede og 
døde paa denne 13 gaard i Ibsker sogn Dateret dend 13 juny Aar, 1690. tilkommer berørte Salige 
Mands søn Peder Køller af løsøre arf i alt Penge 42 Sld. 2 mrk. 6 skl., som nu af de vedkommende og i 
sær hans wærge Jep Køller hans Fader broder som nu møtte paa hans weigne, paastoed hans myndling 
der for at ske fyldeste og ræt. Her imod Enken med sin laug wærge angaf, at hand Peder Køller der paa 
en deel hafver opbaared hvor om de ike viste eigendtlig hvor meged der for uden tilkommer ham efter 
hans Fadermoder af løsøre, efter det efter hinde oprettede skiftebrefs indhold, datterit dend 18 og 19 
December 1693. befindes ar verre 9 Sld. 3 mrk. 10 skl., hvilke 9 Sld. 3 mrk. 10 skl., fornefne hans 
wærge Jep Køller foregaf at hafve till berørte sin myndling Peder Køller med reede penge betalt, efter 
derom hans tilsammen udgifvende qviterings videre formælding som blef vist datteret 9 May 1699. 
foruden dette tilkommer Peder Køller af denne omrørtte 13 gaard i Ibsker sogn. efter forberørtte sin 
Fadermoder Bohl Claus Kølleris af dend haand skrift hans Salige Fader Hans Køller til bemelte sin 
Moder med forsikring udi forberørte 13 gaard forhen har udgifvet penge 15 Sld., Item efter forhen 
Citerit Contract Datteret dend 21 April 1696 tilkommer Peder Køller efter sin Fader Hans Køller udi 
dend 13 gaard i Ibsker sogn Capital penge 67 Sld. 1 mrk. 14 skl., af hvilket én deel rentte er betalt, og 
hvis rester, viste Enken med sin laug wærge og de andre vedkommende, nu ike at giør forklaring om, 
hvad resterher foruden dette tilkommer Peder Køller af sin Salige Faders Ifareklæder 8 Sld. 8 skl., som 
Enken med sin laug wærge og andre vedkommende angaf, til Peder Køller at være betalt, sampt og 
dend Sølfskee som ham paa skifted efter sin Sahl: Fader er belofved in natura bekommet. 
Dend eldste daatter Margreta Hansdaatter som Rasmus Køller forhen efter berørte skiftebref er 
tilordnet at wærge fore, og nu er i egteskab med Walentin Dekner, hvis løsøre hinde efter berørte sin 
Salige Fader tilkommer, vedstoed bemælte Walentin Dekner self at hafve oppebaared, der foruden 
tilkommer berørte Margreta Walentin Dekners Jordepenge, først efter ommelte skiftebref efter Bohl: 
Sahl: Claus Kølleris 7 Sld. 2 mrk., Item efter sin bemelte Sahl: Fader Hans Køller af dend 13 gaard i 
Ibsker sogn penge 33 Sld. 2 mrk. 15 skl., er tilsammen som Margreta Walentin Dekners udi dend 13 de 
gaard tilkommer Capital 41 Sld. 15 skl., rentte her af resterer til dend 13 Juny 1703. penge 13 Sld. 1 
mrk. 14 skl., Hvis løsøre som Margreta Walentin Dekners efter Boel Salige Claus Kølleris tilkom, 
vedstoed Walentin Dekner og self, at hafve til sig annamminet sampt og sin hustruis anpart af hendes 
Salige Faders Ifareklæder, tillige og dend Sølfskee i Faderens skifte bref belofved in natura, bekommed. 
Iligemaader tilkommer dend yngste daatter Barta Hansdaatter, som Hans Køller i Clemmedsker sogn, 
forhen er tilordnet at wærge for af løsøre efter sin bemælte Salig Fader, penge 21 Sld. 1 mrk. 3 skl., 
Item af sin Salige Faders Ifareklæder 4 Sld. 4 skl., nog arfved efter hindes Sahl: Fadermoder Bohl Sahl: 
Claus Kølleris af løsøre penge 4 Sld. 3 mrk. 12 skl., er tilsammen som hende tilkommer af løsøre og 
Ifareklæder penge 30 Sld. 1 mrk. 3 skl., her foruden bekommet dend Sølfskee, som hinde efter hindes 
Sahl: Faders skiftebrefs udviisning, varbelofvet. Item tilkommer berørte Barthe Hansdaatter efter 
bemælte sin Sahl: Fadermoder Boel Sahl: Claus Kølleris, efter berørte skiftebref, som hende er tillagt af 
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denne Obligation som hendis Sahl: Fader til sin bemelte Moder med forsikring har udgifved paa dend 
13 gaard i Ibsker sogn. 7 Sld. 2 mrk., Nog efter formelte og Citeret Contract tilkommer berørte Bartha 
Hansdaatter efter sin Sahl: Fader udi dend 13 gaard i Ibsker sogn 33 Sld. 2 mrk. 15 skl., er tilsammen 41 
Sld. 15 skl., der af er rentten reigned til nest kommende 13 Juny 1703, som opdrager till 23 Sld. 1 mrk., 
er saa hvis Bartha Hansdaatter skeer udlæg for, af hendis til kommende forskrefne arfvepart af løsøre, 
saa og formælte rentte af hendis Jordepenge i alt i ommælte 13 gaard penge 53 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Summa Andrager forschrefne bort Schyldige Gield og Prætentioner, foruden hvis Peder Køller kand 
hafve her i boet at Prætendere i alt til  
penge 316 Sld. 2 mrk. 12 ½ skl.,  
Og som ingen endelighed nu med dette Sterfboets skifte og udlæg till Creditorerne, nu formedelst 
arfvengernis paastand kand hafvis formeedelst at ingen vis efter retning om formælte Sahl: Hans 
Kølleris søn Peder Kølleris arfvepart baade af løsøre og Jordepenge af dend 13 gaard i Ibsker sogn, hvor 
paa hand noget skal hafve opbaared, saavel af løsøre som af rentten ham tilkommer af dend anpart 
ham er berettiged udi dend 13 gaard udi Ibsker sogn. Efter som hand Peder Køller er udenlands, og ej 
er widendels paa hvad sted Peder Køller kand findes, hvor om arfvingerne paastoed efter Lowens 
anledning, at will hafve skifted ophold, indtil fra Peder Køller bekommis en wis efter retning, hvad og 
hvor meget hand will og kand her i Sterfboet hafver at prætendere, hvilken de vedkommendis 
paastand Skifteforwalteren ej kunde hindre, men dem derudi ind til widere bevilged at saa rigtighed 
bekommis kunde, med saadan Condition at Enken med sin laug wærge, og de andre dette Sterfboets 
vedkommende, svarer til forskrefne registrede og wurderede løsøre gods, som de og nu lofvede, og 
der for vil holde skifteforwalteren uden ansvar, og skadisløs for Creditorernis paatale i alle maader, 
hvor for saa dette skifte i saamaader der ved er slutted, hvilket at saa er tilganget og Passeret som 
foran findes indført, dis til widnisbiurd under vore hænder og Zigneter Skiftestæden Ut Supra. 
 Henrik Brugman.  
Naar de 12 ugger er till ende som lougen tillader den udenlands wærende will, jeg, om jeg siden 
begierer videre ophold, svare saavidt mig vedkommer Hans Jensen Kofoed. Jeg er lige meening som 
laugwærgen paa dend umyndiges og min egen weigne Walentin Dekner.  Jep Køller. 
 Mikel Hop. 

Jens J:H:S Hans. 
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Anno 1703 Dend 29 Juny er efter igien giorde tillysning. Da en dag endelig efterretning Og erfarenhed 
er fremkommen fra dend herudi forhen fra værende arfning Peder Køller, hvor leedis med hvis her udi 
Sterfboet hafver at Prætendere berammed og besluttet endelige skifte og Liqvidation efter denne 
Salige Mand Jens Ollufsen at holde; 
 
Hvor saa møtte paa Høy Edle og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant og amptmand Waldemar 
Rect hans wegne Gregers Christensen boende i Aakirkebye som fuldmegtig beordret, dette skiftes 
endelighed at forrette tillige med bemelte skifteskrifver Henrik Brugman, mødte og en deel af 
Sterfboes vedkommende nemlig paa Enkens wegne, findes broder og laugwærge Lieutenant Hans 
Kofoed Jensen med underskrefne andre vedkommende paa de andre arfvingers wegne, saa og de 
forhen ved registeringen opmælte wurderings mænd Mikel Hop og Jens Hansen, og boende i bemelte 
Ibsker sogn. Hvor da er videre passeret og forrettet som her efter følger. 
 
Saa blef først foretagen en reigning, imellem dette Sterfboe, og Trompetteren Hans Laursen boende 
paa Ladegaarden i Clemmedsker sogn, angaaende hvis rentte Salige Jens Ollufsen var berettiget af det 
pandtebref som er bestaaende udi Ladegaarden bemelte Hans Laursen nu paaboer, til dend 15 
Oktober 1698. da det pandebref lydende paa Capital 226 Sld., af Salige Jens Ollufsen blef ofver draget 
til Mads Koefod Povelsen i Svaniche, som var 3 ½ aars rentte hvor saa Hans Laursen afbeviiste til 
berørtte dato 15 Oktober 1698. ike nogen rentte med at restere, men aldeelis afbetalt i allemaader. 
Ved forhen indførte meening angaaende hvis Sal: Jens Olsen arfvede efter sin Salige Moder, med der 
paa gifne Qvitering til sin Fader Hr: Olluf Jensen Aalborig i Clemmedsker sogn, da ved endelig aftale 
med foreening, hafver bemelte denne Salige Mands Fader Hr: Olluf Jensen Aalborrig ofver alt af 
Affection til denne Salige Mands Enke forærit it Sølfbeeger, paa staar H O I S A: C L D: Aar 1666. som 
denne salige Mand forhen, eil sin fader hafde i pandt sat, nu af Herr. Ollufsen foræred Enken self at 
skal minde og beholde, hvilket her saaleedis til efterretning for de vedkommende indføris, og er 
samme Sølfbeeger paa ½ pegl stor.  
Saa blef foretagen dend forhen Extraherede bort skyldige Gield og Prætentioner, og dertil giort udlæg 
som her efter følger, nemlig,  
 
Sandemanden Eschield Hartwig boende paa Frendegaard i Ibsker sogn, som denne 13 gaard i Ibsker 
sogn, landgielde og egtepenge for Ibsker sogens Sandemandskab er Assignerit for sin fordring 24 Sld., 
er nu udlagt, forhen indført de 12 tønder Biug for 12 Sld., Item 12 tønder Haufre á 2 mrk er 6 Sld., en 
brendevins pande med hat og piber for 6 Sld., Clar:/ 
Imod dette udlæg fremviste Enken Eskel Hartwigs qvitering datteret den 1. May 1703. at hafve ved 
anden Credit forhen berørte 24 Prætenderende Sld., til hammen betalt, og der for Enken fornefne 
udlæg der til igien er berettiged, foruden dette udviises af samme berørte qvitering, at alene rester de 
Seqoesterede 6 lispund og 5 ½ skaalpund smør, som Enken forhen hafver ydt, og begier med qvitants 
fra amptstuen at beviises, at Eskel Hartwig maatte vide, hvor hand ermælte smør kunde hafve at 
fordre som samme qvitering til meening udviiser, der paa fremviste Enken 2de qviteringer fra 
Amptstuen, dend første Dateret dend 3 Augusty 1695. som lyder saaleedis, dend 13 Jens Ollufsen i 
Ibsker sogn ydt for Anno 1695 Landgielde smør 3 lispund 7 skaalpund dend 3 Augusty 1695 Hans 
Henrik Skor, dend anden lydende, Jens Olsen i Ibsker sogn ydt for Aa. 95. landgl. Sømr 2 lispund 14 ½ 
skpund. Dend 12. 8bd: 95. Hans Henrik Skor, hvilke trende seddeler og qviteringer Eskild Hartwig efter 
hans Qviterings udmælding og hans begiering kand bekomme af Enken, naar hand det forlanger, Hvad 
angaar indeværende aar 1703. des landgielde og rettighed, hvor om Eskild Hartwig ved sin skrifvelse i 
dag giorde er med ej da som dend sæd som nu erlagt i berørte aar, ike til boets middel er anført, 
videre end som strøe kornet, hvor for afgrøden der til er forblefven, og lofved Enken deraf hvis 
landgielde og rettighed til alle vedkommende, saavidt denne 13 gaard skylder i loulige tid som andre 
skattebønder at lefver for Anno 1703. :/ 
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Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller for sin fordring som er penge 8 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt en røe 
hielmet Koe for 5 Sld., it røe hielmet studnød for 3 Sld. 2 mrk., 6 sybøtter á 3 skl er 1 mrk. 2 skl., ;/ 
Hans Kofoed Povelsen i Svaniche fordert efter sin seddel, som i det skiftebref ganget efter Sahl: Hans 
Køller som ermælt, og nu rester 88 Sld. 1 mrk. 6 skl., der for udlagt, en brun bliset aalrøgged Hest for 
14 Sld., endnu én brun bliset Hest for 14 Sld., en blak røgget Koe for 5 Sld., en bleg hielmet Koe for 5 
Sld., it blak hielmet studnød for 3 Sld.,  it sort hielmet studnød for 3 Sld. 1 mrk., 8 Faar á 3 mrk er 6 Sld., 
en wogn med smaae stier hammel tøm og halseeler for 6 Sld., en brøgger kedel i muur paa 1 ½ tønde 
stoer er nu vegtih till penge 10 Sld., Sengeklæder i Øster seng paa lofted en blaa ranned ofver dynne 
for 3 Sld., en blaae ranned linnen under dynne for 3 Sld., en gl. blaae rannet dito for 2 Sld., it bruegarns 
lagen for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., it Sølf beeger med paateigned J:O:S: LLK:D: 1696. 
er vegtig til penge 3 Sld., it par bruegarns lagen for 3 Sld., nog tillagt én røe røgget Koe for 5 Sld., it blak 
Qvienød for 2 Sld., en sybøtte for 3 skl., til ofvers 1 skl.,  
Mortten Kofod i Svaniche fordret efter sin seddel som før ermælt, penge 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., der for er 
udlagt en stor Ørk med uferdig laas, er sat for 3 Sld., it røed skioldet studnød for 1 Sld. 1 mrk., en 
kierne med laag og stauf er sat for 8 skl., :/ 
Jacob Kofod i Svaniche fordred efter sin seddel penge 5 Sld. 1 mrk. 9 skl., der for udlagt, en sort Koe for 
5 Sld., en bagstoel med sælskind sæde for 1 mrk. 8 skl., hos Hans Kofoed Povelsen s udlæg 1 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche for sin fordring som er 7 Sld. 1 mrk. 15 skl., er  udlagt, en hvid Hoppe er sat 
for 7 Sld., 2 aar med bihl for 1 mrk. 8 skl., 3 smalle halftønner for 7 skl., ;/ 
Anders Laursen i Svaniche fordred som før ermælt 2 Sld., der for er udlagt, at Ananmer hos Hans 
Lassen udbøgger paa denne 13 gaards grund i Ibsker sogn , af hvis hand her til Sterfboet er skyldig 2 
Sld., :/ 
Claus Thisen i Svaniche som fordred 3 Sld. 2 mrk. 1 skl., der for er udlagt, it brunt bliset ugillet Hestføll 
for 2 Sld., en gl. Wogn foruden stier for 1 Sld., 2 øll tønder á 1 mrk er 2 mrk.,  
Jokum Thisen i Svaniche som fordrer 4 Sld., der for er udlagt, it brunt ugillet Hestføll for 2 Sld., en 
hernet tinnet harrer for 2 Sld.,  
Knud Axselsen i Svaniche som fordrer 7 mrk. 8 skl., udlagt en syed benkedynne doe bordenden i stuen 
med blaae bon og kalfskind under 2 ½ allen lang er sat for 6 mrk., en lang syed agedynne med gl. foer 
under for 1 mrk. 4 skl., en straaebonds tønde for 4 skl., :/ 
Eske Dik i Svaniche som fordrer 3 Sld., der for udlagt, hos Hans Lassen som boer paa dend 13 gaards 
grund i Ibsker sogn, af hvis hand her til boet er skyldig for huusleye med videre deraf 2 Sld. 3 mrk. 12 
skl., en straaebonds tønde for 4 skl., /: 
Hans Dik Zandersen som fordrer 6 mrk. 2 skl., der for er udlagt, it røe skioldet Qvienød er sat for 1 Sld. 
2 mrk., en sybøtte for 3 skl., til ofvers 1 skl.,  
Jens Lorensen Tyrwald i Svaniche der fordrer 6 Sld. 2 skl., der for udlagt i wæster seng i drenge huuset, 
en blaae ranned ofverdynne for 2 Sld., en hvid ullen underdynne for 3 mrk., en hvid linnen hofvet 
dynne for 3 mrk., en rød Qvige er sat for 3 Sld., :/ 
Sognedeignen Jørgen Danielsen som fordrer 3 Sld. 3 mrk., der for udlagt en røe bliset Qvige for 3 Sld., 
en hvid galt for 3 mrk., :/ 
Hans Terkelsen i Boelsker sogn der fordrer 3 Sld. 2 mrk., der for udlagt it Ølkar i Sterfhuuset paa 3 
tønder stoer er sat for 6 mrk., it øllkar i Sterhuuset paa 2 tønder stoer for 4 mrk., it nyt deigne trug for 
4 mrk., :/ 
Claus Mathisen i Svaniche fordred som før er mælt penge 9 mrk., der for udlagt it sort Qvigenød for 10 
mrk., til ofvers 1 mrk., :/ 
Herman Kofod i Svaniche som fordrer 2 Sld., der for udlagt, en sort graae Soe for 6 mrk., en sleede med 
sleedekar dret og jern vidier for 2 mrk., :/ 
Petter Hansen i Svaniche som fordred 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., der for er udlagt en Skuf sleede med jern 
vidier for 3 mrk., 4 gl. jern brake hamle med seeler og hammel reeb á 12 skl er 3 mrk., én gl. haand 
qvern med huus og seil for 4 mrk., en slibe steen med jern axsel for 3 mrk., 2 straabonds tønder i 
meelhuuset for 8 skl., :/ 

bornholmerting.dk 136



Johan Dik i Svaniche som fordred 3 Sld., der for er udlagt it røt studnød for 3 Sld., :/ 
Lieutenant Hans Kofod Jensen som fordrer som før ermælt hos Claus Kofoed af Zander Kofoed laad som 
hans kiereste har indeholt for it Ølkar 3 Sld., for 2 tønder Haufre 5 mrk., og for en hakkelse kiste 2 mrk., 
er 4 Sld. 3 mrk., en hvid galt 3 mrk., er 5 Sld. 2 mrk., til ofvers 1 skl., :/ 
Mads Kofod Povelsen i Svaniche som fordrer efter som forhen er indført at restere 40 Sld., hvor for er 
udlagt en blak brun Hest for 10 Sld., paa østerloft det østerste sengested med himmel paa og bon udi 
for 3 Sld., item ded wæster sengested med himmel paa og bon udi for 3 Sld., 2 plouge med behørige 
jern og hiul a 6 mrk er 3 Sld., en træ harer uden tinner 1 mrk., en brun snoppet og stiernet Hoppe for 5 
Sld., en røe røgget Koe for 4 Sld. 2 mrk., it sort røgget Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., 7 Faar og en Wehr á 3 
mrk er 6 Sld., en graae beltet galt for 3 mrk. 8 skl., i meelhuuset, it ølkar paa 3 tønder er sat for 3 mrk., 
it bord paa lofted med skuffe og obenfoed for 4 mrk., 2 spanne á 4 skl er 8 skl., :/ 
Byfougden Anders Pedersen Fyhn boende i Svaniche som fordrer som før ermælt efter afreigning 9 Sld. 
2 mrk. 6 skl., nog som hans hustru Johanne tilkommer af Sahl: Zander Koefod laad 3 mrk. 5 skl., Item 
som Kirstine Petter Thisen i Svaniche Iligemaade efter Sahl: Zander Kofod, som Jens Olsen var wærge 
for 3 mrk. 5 skl., er saa disse fordringer tilsammen 11 Sld. 1 mrk., nog paa Karne Jørgen Smids weigne 
af forberørte arfvepart 3 mrk. 5 skl., er nu 12 Sld. 5 skl., hvor for er udlagt at stud her en paa hver 
søsterlaad tilkommer 14 skl., er for disse 3de søstrelaader 2 mrk. 10 skl., af de 4 mrk., i fornefne 
wagthuus paa disse 3de søstre laader 15 skl., en rød Qvie for 4 Sld., 1 mrk., it hvit gillet Hestføl for 6 
Sld., en sort bliset Tyrkalf for 1 Sld., til ofvers 4 skl., :/ 
Rasmus Jensen nu boende i Svaniche, som fordrer efter forhen indførte meening 4 Sld. 3 mrk., der for 
udlagt at affordrer hos Hans Hansen paa 49 gaard i Østermarie sogn, som hand er skyldig blefven til 
Salig Capitain Jens Kofoed Sterfboe og Zander Kofod er tillagt, og nu til dette boe er indført, 
formeldelst denne mand var wærge for hammen penge 2 Sld., it røe skioldet og hielmet studnød for 5 
mrk., en røe hielmet Qvie kalf for 5 mrk., en bagstoel med gl.  sælskind for 1 mrk., :/ 
Leiutenant Hans Kofod som ham tilkommer arfvepart efter  sine brødre som først mælt forsig self 6 
mrk. 10 skl., Item  paa sin broder Mathias Kofod wegne 5 mrk., er til sammen 3 Sld. 1 mrk. 4 skl., der 
for er udlagt af fornefne stud her paa hver part 30 skl., er 3 mrk. 12 skl., wagt huuset 1 mrk. 4 skl., hos 
Anders Pedersen Fyhn 4 skl., it sort hielmet studnød for 7 mrk., i øster seng i drenghuuset, en linnen 
hofvet dynne for 1 mrk., :/ 
Fenrich Jørgen Kofod som og tilkommer arfvepart som før ermælt penge 6 mrk. 10 skl., der for er 
udlagt af fornefne stud her at hafve 1 mrk. 14 skl., af wagt huuset i Meelsted at hafve 10 skl., en røe 
Qvigekalf for 3 mrk., en half stokøpse for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 6 skl., :/ 
Sal: Margrete Sahl: Niels Eriksens børn tilkommer arfvepart penge 3 mrk. 5 skl., udlagt af en stud her at 
hafve 14 skl., af wagt huuset i Meelsted 5 skl., en syed agedynne med guhl rannet under foer for 2 
mrk., ved Fenrich Kofod udleg 2 skl., :/ 
Zidlene Hans Jensen i Aaker sogn tilkommer arfvepart som før ermælt 3 mrk. 5 skl., der for er tillagt af 
fornefne stud her at hafve 14 skl., af wagt huuset i Meelsted 5 skl., en røe Tyrkalf for 2 mrk., ved 
Fenrich Kofod udleeg 2 skl., :/ 
Anna Sahl: Lorents Tyrwalts tilkommer af fornefne arfvepart 3 mrk. 5 skl., der for er udlagt af en stud 
her at hafve 14 skl., af wagt huuset i Meelsted 5 skl., en sort braaget Tyrkalf for 2 mrk., ved Fenrich 
Kofod udleeg 2 skl., :/ 
Magdalene Christen Nielsens børn tilkommer arfvepart som før ermælt 3 mrk. 5 skl., hvor for er udlagt, 
af fornefne Stud her at hafve penge 14 skl., af wagt huuset i Meelsted 5 skl., en blak bliset Qvigekalf for 
2 mrk., ved Carls Mathias udleeg 2 skl., :/ 
Margrete Elisabeth Jens Kofodsdaatter, som arfver en half systerlaad som før ermælt, som er 1 mrk. 10 
½ skl., hvor for er udlagt, af stud her at hafve 7 skl., af wagt huuset 2 ½ skl., en linnen hofvet dynne i 
lille stuen for 1 mrk. 4 skl., til ofvers 3 skl., :/ 
Belangende Peder Kølleris arfvepart efter sin Salige Fader, saa vel som og efter sin Sahl: Fader moder 
Bohl Sal: Claus Kølleris, for hvis aarsage dette skifte hiid ind till er opholdet, for meldelst at da fattedis 
efter retning om hvis rentte eller anden prætentaion hand da udi Sterfboets kunde hafve, der om er nu 
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fra ham indhendtet skrifvelse Dateret dend 18 May 1703. som her nylig till landet er indkommen, som 
formælder at skifted efter denne Salige Mand maatte foretagis, naar ikun der ved rigtig om gaars, hvor 
saa befandtis at hand Peder Køller hafver bekommed sin fulde rentte af sine jorde penge ham er 
tilfalden som for ermælt udi dend 13 gaard i Ibsker sogn som er forfalden till dend 11 juny 1703. Saa at 
hand end der foruden hafver bekommet meere rentte 1 Sld., som paa løsøre godset ham tilkommer 
afkortis, blifver saa igien, som ham af løsøre rester 41 Sld. 2 mrk. 6 skl., der for er udlagt en ung brun 
Hoppe for 6 Sld., en ung hvid Hoppe for 8 Sld., it blaket Horsføll for 5 Sld., it gul brunt Hestføll for 6 
Sld., it brunt stiernet og snoppet Hest føll ugillet for 4 Sld., en mindre sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., it 
Askebord i lillestuen med oben foed for 3 Sld. 2 mrk., en syed benkedynne i stuen under winduen, med 
guhlet under waar 6 allen lang for 3 Sld., en syed benke dynne i lille stuen 3 allen lang for 1 Sld. 2 mrk., 
hos Matins udleeg 6 skl., :/ 
Valentin Dekner paa sin hustruis wegne, tilkommer som er forhen indført af resterende rentte 13 Sld. 1 
mrk. 4 skl., der for er udlagt 2 mæssing blik lysestager med hatte er sat for 2 Sld., it røe røgget studnød 
for 1 Sld. 3 mrk., it hvid Soe svin for 3 mrk., en vogn foruden stier for 12 mrk., en half stokøpse for 1 
mrk. 8 skl., it steen bord i stuen med lugt foed for 6 Sld., her af til ofvers 1 mrk. 10 skl., :/ 
Iligemaader tilkommer dend yngste Sahl: Hans Køllerisdaatter Bartha Hansdaatter som Hans Køller i 
Clemmedsker sogn, forhen er til ordnet at wærge for, efter som før ermælt i alt 53 Sld. 2 mrk. 3 skl., 
hvor for er udlagt efter skrefne, en brun stiernet Hest ugillet i 4de aar gl. for 12 Sld., en guhl brun Hest 
gilling for 12 Sld., og i 4er aar gl., en blaket Qvie for 4 Sld. 3 mrk., 4 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl. 
Er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl., en liden graae Soe for 3 mrk., it nyt ølkar lidet stører end en tønde for 2 mrk., i 
lille stuen i en seng, en blaae rannet ofver dynne for 2 Sld., en blaae rannet linnen underdynne for 2 
Sld., en blaae rannet linnen hofvet dynne for 2 mrk., it sengested med 2 gaufle og en side er sat for 1 
Sld., it laasfast ege madskab i spis Cammeret for 3 Sld. 2 mrk., en kedel i muur paa en half tønde stoer 
for 5 Sld., it wraaeskab med 2 dørre og obed rum og 2 laase for 3 Sld. 2 mrk., 2 tin fade mangut á 2 mrk 
er 1 Sld., 6 smaae tin tallerken á 12 skl er 1 Sld. 8 skl., en sølfskee med paateigned I:K:F:P:M:ZD: er 
vegtig till penge 6 mrk., en mæssing kedel for 2 mrk., hos Valentin Dekners udlæg at hafve 1 mrk. 7 skl., 
;/ 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætentioner till penge 358 Sld. 12 skl.,  
Lignet blifver udi behold 44 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Af hvilken Summa først udlæggis efterskrefne nemlig, 
For skifteforwalterens Salarium i alt 5 Sld., Skifteskrifveren for sin umage, med dette skifte i alt med 
slet papir penge 8 Sld., Stemplet papir till denne skifte forretning for 3 mrk., udlagt for disse 13 Sld. 3 
mrk., en brun Hoppe som er sat for penge 16 Sld., til ofvers 2 Sld. 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., udlagt 3 dreyels bordduge 
á 3 mrk er 6 mrk., blifver saa igien 29 Sld. 2 mrk. 10 skl., hvilken  
Summa Enken nøyedis med, imod denne Salige Mands udfart eller begrafvelsis bekostning, hvor for 
hende er udlagt af en brun Hoppe 9 mrk., en stok med bier for 6 mrk., 2 tønder strøe Rug for 3 Sld., it 
gl. madskab for 2 mrk., en gl. kiste uden laas for 12 skl., i Krubhuuset en blaae rannet ofverdynne for 2 
mrk., en gl. linnen underdynne for 3 mrk., it sengested med en side og en gaull for 3 mrk., it madskab 
uden laas og hengsler i melke Cammeret for 2 mrk., i drenge huuset i øster seng en hvid ullen 
ofverdynne for 3 mrk., en linnen underdynne for 2 mrk. 8 skl., it lidet gl. fyrrebord for 3 mrk., it par Høe 
stier for 2 mrk., en bag stoel med gl. leer for 12 skl., en fierings kaabber kedel er vegtig for penge 3 Sld., 
en metal gryde nesten paa en span stoer for 1 Sld., en liden gl. Malmgryde for 2 mrk., 2 smaa Sølfskeer 
med windruer knapper og paateigned O:I:S: S:I:D: a 2 Sld er 4 Sld., en flad skaftet Sølfskee med en kløft 
i enden paa skafted teignet med H:K:B:I:D: 1680 for 6 mrk., 2 blaargarns lagen for 6 mrk., 2 bruegarns 
pude waar for 2 Sld., hos Hans Ollufsen i Povelsker sogn paa Ditlef Kofods wegne 2 mrk. 9 skl., Item paa 
Zander Kofoeds weigne hos bemelte Hans Ollufsen i Povelsker sogn at fordre 5 mrk. 3 skl., hos Carl 
Matiesens udleeg 8 skl., hos Margrete Elisabeth Jens Kofoeddaatters udleeg 3 skl., hos Valentin 
Dekners udleeg 3 skl., it wraaeskab norden til i stuen for 3 skl., it tversauf for 2 mrk., :/ 
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Saaleedis blifver Sterfboes forskrefne Prætension lige Summa som Sterfboets middel som er penge 403 
Sld. 6 skl.,  
Saa at intet af løsøre er til ofvers, eller Prætenderit Enken for dend yngste søn Hans Jensen saa og 
yngste daatter som er under it aar gl. at nyde noget til deris opforstring, saa som hvis løsøre fandtis her 
i Sterfboet, ehr til Gieldens betalning udlagt, efter som endnu till dette Sterfboes middel befindis efter 
en landtings dom af Dato dend 30 Augusty 1693. at Enken Elisabeth Sal: Jens Ollufsens er tildømbt i 
denne 13 gaard i Ibsker sogn at hafve beholden 134 Sld. 3 mrk. 13 ½ skl., hvor af end videre 
foraarsagedis ved opforstringen meere kunde berignis, men Enken ej meere nu begierede end 20 Sld., 
som nu paa skifted forbilligt blef eragtet, at Enken disse forskrefne 20 Sld., af berørte Jordepenge til  
anrørte forsterløn maa nyde, og nu gotgiøris, og saaleedis blifver til ofvers af forskrefne Jordepenge 
114 Sld. 3 mrk. 13 ½ skl., som deelis Enken og denne Salige Mand med bemelte sin hustru auflede 2 
sønner og 2 døttre imellem, er den af Moderens laad 57 Sld. 1 mrk. 14 ½ skl., Dend anden halfvepart 
deelis imellem denne bemelte Sahl: Mands børn som før ermælt 2 sønner og 2 døttre, efter og derom 
forberørte Contratis formælding, hvor af en broder saa tilkommer af forberørte 13 gaard i Ibsker sogn 
penge 19 Sld. 10 skl., og hver syster efter Sahl: Jens Ols børn tilkommer i fornefne 13 gaard penge 9 
Sld. 2mrk. 5 skl.,  
Endelige blef begieret af Enkens laugwærge af os som skifted forwaltet, at will hafve paakient om dette 
Sterfboe ike io bør at verre fri, for de Prætenderende 6 lispund 5 ½ skaalpund smør som er ydt det aar 
1695, i ampt stuen, førend Jens Ollufsen viste, hvor hand skulle yde smøret  Saa som denne gaard til 
Sandemandens tieneste, der efter blef Assignerit till Eskel Hartwig som der paa nu Prætenderer som 
før ermælt, hvor paa skifteforwalteren mældede, at skifted af os her paa skifted om regenskab og 
endelighed, imellem Sterfboet og Sandemanden Eskel Hartwig som denne gaards landgielde for sin 
Sandemand tieneste er Assignerit angaaende det aar 1695 udi berørte Sandemandens 2 Qvitteringer af 
19 January 1701 og 1. may 1703 till side satte 6 lispund 5 ½ pund smør, at der om med qvitering 
maatte beviises, med paastaaende at Eske Hartwig forlanget meere udi berørte hans sidste qvitering, 
end at vide, hvor  hand ermelte smør hafver at fordre, hvor paa af arfvingerne er efter søgt og nu her 
paa Sterfboet iblandt andre brefve, erfunden tvende af Hr: Ampt skrifveren Hr: Hans Henrik Skor 
udgifne og under skrefne qviteringer af 30 Aug: og 12 Oktober 1695, begge lydende netto paa forde 6 
lispund 5 ½ pund smør, som ersees at verre ydt paa Amptstuen, før end Sandemanden Eske Hartwig 
sin Assignation for Jens Ollufsen ej heller nu paa hans boepæll hafver fremviist, saa er og till dette at 
Consievere at Assignationen till Eskel Hartwig om landgielden af denne 13 gaard som Sandemand, ike 
er udgaaen som vi befinde af en hans egen udgifne qvitering af 19 January 1701. førend dend 6 
November 1695. inden hvilken tid bemelte smør allerede var ydt, efter Jens Olsen da till ingen anden 
viste sit landgielde smør at yde, og efter di saa Assignationen saa sildig paa aaret er udkommen, at ej 
vistes hvor Sandemands tieneste till dend tid hafver forestaaed, eller om Eske Hartwig, eller nogen 
anden ded kunde tilkomme, eller ej, Thi bør dette Sterfboe for disse 6 lispund 5 ½ pund smør, som 
rigtig med qviteringer beviises, paa amptstuen at verre ydt, der for vorde fri og krafvisløs, og der som 
Eske Hartwig, forhen Sandemands tieneste tilkommer dette smør, for dette aar, som er forfalden, 
førend Assignationen Eske Hartwig er i hende kommen, bør hand søge og annammer sin betalning hos 
Amptskrefveren, og till dend ende er Eske Hartwig ved 2de mænd Mikel Hop og Jens Hansen i Ibsker 
sogn til skiftet begge welbemelte Hr: Ampt Skrifverens qviteringer, hvilke hand ej hafver villet 
imodtaget, men tilbage sendt, med paastand at hand ej ved om dette smør er ydt paa landgielde smør 
eller ej, hvilket ej udi berørte qviteringer anderleedis befindis, at udi begge findis Mentionerit 
landgielde smøret, ike heller hafver Eske Hartwig nu mødt paa Sterfboet, at giøre os anden forklaring 
her om, endten med Assignations udviisning eller i andre maader, hvor for ded forskrefne maade er 
forblefven, endnu tilspurde Skifteforwalteren, om nogen af de vedkommende viste meere at angifve til 
Sterfboes beste eller videre fordrende Gield, Hvor til de svarede, ey videre at være end angifvet er og 
forskrefvet ataar. Hvilket at saa er tilganget og Passerit Testerer Gregers Christensen. 
Henrik Brugman. Paa egen og Per Hans Køllers wegne Walentin Dekner 
Hans Kofoed Jensen. Jep Køller.  Mikel Hop egen handt, 
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Jens Hansen H:S: eget skrefne navn.  
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Anno 1703. Dend 7 May. er holden Registring efter Erlig høyacht bare, og vel fornemme Mand nu Sallig 
Albret Hartwig fordum Sandemand som boede og døde paa Wellings gaarden beligende udi Nyker 
sogn paa borringholm i overværelse Enken Kirstine Sallig Albert Hartwig som begiærede at hendis Søn 
Herman Hansen Soede, at være hendes laugwærge  som og nu var tilstæde. 
 
Paa  Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober Commendant og 
Amtmand Waldemar Reedz ved sin fuldmegtig Auditeuren Steffen Schulds og Skifte skriveren Henrich 
Brugman Ved samme forretning mødte og 2de Sannemænd Laurits Hansen og Povel  begge boende udi 
bemelte Nyeker sogn. Hvor da er fore funden og Passeret som her efter følger.Nemlig 
 
Paa lofted eller dend store sal ofver kælderen, it røe malled sengested med himmel paa af egetræ,3 
stykker grønneullen spar lagen med en kappe der til, i samme seng fanttis 2 ullen puder med olmer 
dugspuder uden lin vaar, it grøn flamsk sengklæde, en blaae dantsiei tøy ofver dynne med dun udi, en 
hiemmegiort blaae ranned olmerdugs ofverdynne, 2 hiemme giort bolster under dynner, 2 hiemme 
giort bolster hofved dynne, 6 dantiens rydslæders stoelle, med forgyldt crants, og engel hofder paa og 
A H W udi Cransen en nyewefved benke dynne med grøn røe braaged under foer som er toe allen lang, 
en nye wefved benkedynne med allumed skin under 7 allen lang, en wefved benke dynne med røtt 
wadmel fored 4 allen lang, en flamsk age dynne med løt skin under fored, it gl. flamsk hiønde med 
alluned skin under fored, en æld gl. stoel med gl. skin paa en stoer aske ørk uden laas og med foed 
under, en anstrøgen half kiste med A H W. og hans kiereste navn paa som en laasfast en anstrøyen half 
kiste med jern beslag, laas og hengsler, som er Enkens egen kiste, enliden gl. sidestoel med sost bund 
udi, it langt aske bord med lugt foed, og 2 skoffer under, it lided gl. skin med laas for, me it drage rum  i 
en mæssing plsde, med en lyse pibe udi opkogen paa wæggen, en  lygte af fortinner blik med 2 lyse 
pibber udi, it mæssing fyhr beken. En maadelig stor speil med 2de glads udi og sort ranner om, it waffel 
jern, en med carpe kurf, 2 maadelig stor lin hegler, 2 papirs hofler med sorte ranner om, udi bemelte 
ørk fanttis Enkens Ifareklæder, udi den anstregen forde kiste fantes 2 flamske hiønder med allunit skin 
under saa og en nye flamsk benkedynne 4 allen lang med allunit skin under, udi forde beslagen kiste 
fanttis efterskrefne alleene Enkens hufver der udi, nest ved lofted en gl. ege ørk med slet laag, og laas 
fore, der udi var en grøn bord dug, 2 nye blaar garns lagen, og 3 stæker ullen blaae lagen med en 
kappe til en seng, it staake sauf, en gl. ryds lodens ride Sadel og it bidsel en gl. hakelse knif, en gl. 
hampe hegle, i forstuen, en gl. stoer laasfast Ørk, der udi var, noged røged kiød og flesk, it gl. fyre bord 
med oben foed, 
I Køkkened.  
En stoer malm  gryde, en liden malm gryde, en span stoer kobber kedel, en meged liden messing kedel 
paa 1 ½ pot stoer, en jern gryde med høye fødder paa en gols span stoer, en riber kaaber kedel, en 
stoer gl. toe foed, en liden jern toefoed, it pande jern en rest af jern it lided brad pid. It lided gl. belter 
bord, it gl. madskab med en dør uden laas, en sinerps qvern, en jern gryde kraag, en haand puster, en 
stoer metal morter med en stødere til, en thee kedel af kaaber fortinned inden udi gredve til, it 
mæssing fyhrfad, en jern brad pande, en jern gryde paa en span stoer thin 4 daglige flade tin fadde, 2 
dybe daglige tin fadde, it dosin, og 7 smaa tin terlerken med 2 stempel paa, 3 stoer nye thin fadde, nok 
2 smaae sohve mads fadde, 2 smaa flade fade, 2 thin sal sirken, en thin skaal, it blik dørslag, 3 blik 
lamper, en blik plade til at røste lap paa, it mæssing deke fad, it lided bord, og en stoel med 4er been 
udi cammered ved kiøkened. 
I Brøger Hused. 
En panne kaabber keder, en brøger kedel paa 1 ½ tønde stoer, en brende vins pande paa en half tønde 
stoer med hatt og pibber, og brende vins tønde, it støre brøger car, it mindre brøger car, 2 stand 
tønder, it lided gl. røste car,  
I dend dørste kieder. 
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11 straabonds tønder, it vinfad med en bon udi 2 salte firinger, 2 gl. half tønder, it vin anker, it stoer 
deigne trug, it mindre deigne trug, it langt bord af 2 bræder med fire been under, en gl. 2 spanne stoer 
kaabber kedel, 2 gl. trug stoele. 
I Dend inderste kielder. 
7 salteren tønder, 6 saltere half tønder, 3 saltere fieringer, 5 øll tønder, 2 øll half tønder, 6 saltere half 
tønder, 23 støker melke sy bøtter, 4 melke tønder med laag, en goed kierne, en gl. kierne, 2 øll leille, 2 
bære kander, en melke span, nok en gl. melke span. 
I Stuen. 
It askebprd med 3 skoffer under og lugt foed, it blaat steen bord med lugt foed og 2de skoffer under, it 
melled skibs bord med 4 been anstrøgen pillere under, it klædeskab med en laas og 2 døreførre. Udi 
hvilken skab fantis 4 hvide  Sølf begger saa og it forgylt Sølf begger hver paa en pegel stoer, Item 9 
duelige Sølf skeer, og 2 mæssing dreiede blik drehven lysestager, it vop stabels jern, for bordenden, en 
nye wefved benke dynne 4 ½ allen lang, underwinduen en nye wefved benke dynne, it  flamsk hiønde, 
en sortbagstoel, en rygslæders bagstoel, en spindestoel med lær ofver træked. En dorikge broken 
mæssing bord crants, en gl. spiel med en forgyldt ramme om. Et urværk som er it slag verk udi huus 
opslagen paa wæggen, og hvis, og en reise, en stoer Octave, konning Christian dend femtes Danske 
lowbog in qvarto, Gerners huus Pohtila in qvarto,  
I Senge Cammered. 
En ryds læders bag stoel, en sengested som nesteds, en pude med lin vaar, og kniplinger, og røt tøy 
underfor  kniplinger 2 smaa puder med lin vaar paa, en olmer danneist bruegarns lagen, en gl. bolster 
hofved dynne, en olmer dugs hofved dynne, en gl. bolster under dynne . 
I Krobhused i en seng østen til. 
En ullen og linnen ranned ofverdynne, en gl. bolster hofved dynne, en linnen liden hofved, en ullen 
underdynne, 2 blaargarns lagen, en løs gl. kanted sengested i dend nørre seng i samme krobhuus, en 
hvid ullen, og linnen ofver dynne, 2 gl. olmerdugs hofved dynner, en gl. bolster under dynne, 2 
blaargarns lagener, dette benefnte sengested som er fier kanted af fyre træ, 2 tøpehve jern kihler, 2 
spaader, it flaske foer med 9 stoer, og 3 smaa flaske rum udi, hvor udi findes ikun 8 flasker, it førre 
madskab med en laasfast dør, der var en mæssing lysestage, og fantes en jern beslagen ege kiste sort 
anstrøgen med der udi var it gl. olmer dugahofved dynne waar, nok en mæssing lysestage, og en blik 
lyse plade, en slagbenk. 
I Lille forstuen. 
3 straae bonds tønder i lille stuen, en jern kakel ofven opsat med skruer og skeener, it gl. aske bord 
med lugt foed med en skoffe under, it grønt sengested med en ramme ofven om, og med en skammel 
der til, der udi var en olmer dugs gl. ofver dynne, en blaae ranned hofved dynne, endnu en blaae 
ranned hofved dynne, en gl. bolster under dynne, it hvidt sengested med en ramme ofven om, med 
skammel til der udi var, en bolster ofver dynne, en olmerdugs hofved dynne, en bolster pude uden lin 
waar, en hvid linnen tueskefted under dynne, 2 olmerdugs puder uden lin waar, en gl. bagstoel med 
sort lær paa, en gl. kistebenk benk med to laasfaste rum udi, en jern bisoner paa fire lispund vegt, en 
kiste benk,  
Cammered ved lillestuen med 2 rum udi og it deraf en laasfast, 2 gl. træ bagstoele ofver træked med 
røt lædder,en liden sidestoel med spaan bon, 3 straabonds tønder, en krengle tønde, 3 half tønder, 5 
nye ottinger at salte udi, 7 brende vins ottinger,  
I Drenge huused i den syderste seng. 
En ullen og linnen ofver dynne, 2 blaargarns lagen, en linnen gl. hofved dynne, en tueskefted 
rannedunder dynne, it fire kanted løst sengested, i dend norderste seng, en tueskefted ullen ofver 
dynne, 2 tueskefted ullen hofved dynne, en linnen gl. tueskefted under dynne, 2 blaargarns lagen, it 
fire kanted løs sengested, en gl. ride sadel for uden stiebøyle, og sadel jord, i forbemelte drengehuus 
er en gl. Ørk uden laas, paa lofted ofverstue lengen, 4 straabonds tønder 2 barkede hudder, 2 lin 
brødder, 3 lyng rifver, en seis med bom og ringe, it gl. deigne trug, 2 vin anker, it sengeklæde som nu  
findes i brøger hused, som her til drengehuseds senge, anslagen værd. 2 ferdige arbieds wogne, 2 gl. 
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arbieds wogne, 2 smaa arbieds stier 2 par Høestier, en las stang, 2 skov slæder med jern vidier, en 
færdig kanne, en karm wogn beslagen med vinger og fadning, med til  behørege henner tøy, 2 aar med 
jern bille paa, 6 jern beslagne  hamle med 4 jern nagle, 2 stok øpser, 2 krak øpser,en bred bladed hand 
øpse, it kløf sauf, 3 kalke tønder, it tiere tønde som er en teke aas, en huus stie, 2 smaa huder i kalke 
tønderne,  
Heste og Hopper. 
2 store brune stiernede og snoped Heste, en brun Hest som kaldis Skarpeskaboen, 2 røde Heste, 2 
smaa Heste, en lang brun Hest, en liden brun Hest, en røe blised Hest, en brun blised gangere, en sort 
foele, 2 sorte Hopper, med 2 spæde føll, en ung graae Hoppe. 
Qveg. 
En blaked Tyr, en blak Koe, en bleg Koe, en røe halsed, en luded røed Koe, endnu en røed Koe som er 
støre, en sort hielmed Koe, en blak hielmed Koe, en blak røged Koe, en hvid Koe, en brun hielmed Koe, 
en røe belted Koe, 5 unge stude der af en hvid blaked stud i 3 aar, en dito som er hvid, en røe hielmed 
stud, en sort belted stud, en hvid stud med 2 røede øren, og hvid paa halsen, 4 qvigeer i 3 aar gl. der af 
er en hvid qvige med røde øren, en hvid qvige røe gul paa halsen og en plet bag paa, en blak braaged 
qvige, en blak hielmed qvige, 6 fior gl.nød som er, it blaked tyrnød, it blak braaged studnød, it røe 
røgged studnød, it blak braaged qvigenød, it hvidt qvigenød, med 2 røede gulle øren, it sort hielmed 
qvigenød, 6 soede kalfve føed udi indeværende aar, en tyr kalf, nok en røe tyr kalf, en blak røgged stud 
kalf, en røe bleged qvige kalf, 2 hvide qvige kalfve. 
Faar og Lam. 25 støkker gl. Faar, en gl. Wehr, 20 spede lam, Gies, 3 gl. Gies og en Gaasse, 
Svin. En stoer hvid graae galt, 4 gl. Søer, 4 unge galte, som er 3 graae bletede og en hvid galt, 7 smaa 
grisse, endnu 2 graae beltede galte, endnu en hvid galt, nok befindes en jern tinne harre, item 3 træ 
tinned harrer, en ruhl med jern tappe, ringe skogle, slaa og avingle, 2 plouge med jern paa fanttes her i 
Sterfboet femten tønder Biug, til gaardens aufling, at besaae med, item fanttes og 2 tønder sæde 
Hafre, som er usaaed, og er der saaed her til Wellingsgaard som de vedkommende bemelted, Haure 18 
tønder, Ruggen som i afvigte fisked er saaed, er efter angifvende her til Wellingsgaard 6 tønder fanttes 
og en skeppe viker, og en skeppe erter som endnu skal saaes fanttes og en fieren deel af en skeppe lin 
frø, og hampe frø, som og skal saaes. 
Hvilked ey blef saaed, nok blef angifven efter skrefne,  
Aparte lin klæder som nu udi waskning, nemlig 2 damaskis bord duge á 4 ½ alen lange, en gl. dreils 
bord dug som er 4 allen lang, 4 par Hørgarns lagen hvoe af it til for en her udi antegned med den seng 
udi senge Cammered, 4 grove dreils daglige bord duge, 3 par grove Hør lærrets pude waar, hvor af it er 
paa en seng i sengecammered, 2 dreils handklæder, 2 brue lærrets hand klæder, 12 salwetter som er 
10, af groft dreil, og 2 damaskis, udi en klokestreng er en Sølf kiæde hengende i stuen. Item 6 mæssing 
kraager hosted i hyllen, efter skifteforwalterens anfordring viste Enken, og hendis søn nu ey videre her 
til Sterfboes middel, denne gang at være videndis, at angifve, af rørrende, eller løsøre gods, videre 
angaf Enken, og hendis søn som laugwærge, at dette Sterfboe, er til eien berettiged efter skrefne jord 
gods nemlig.  
Wellingsgaard i Nyeker sogn en gaard som er it fri Waarnede hvor paa boer Lauris Nielsen beliggende i 
Aakier sogn kaldis Lille Myregaarden  it fri wordene som Hans Berrelsen paaboer i Aakier sogn, Item it 
friwornede i Aakier sogn, som Jens Christensen i Grødbye paaboer, it fri wornede i Pedersker sogn, 
Peder Larsen paaboer, it fri wornede udi Klinbye udi Ibsker sogn som Jacob Mortensen beboer, it fri 
wornede i Poulsker sogn som af Lars Pellesen beboes, it fri wornede som Jens Pellesen i Povelsker sogn 
beboer, 2 gaarder, og noged hart korn i dend 3 gaard i Pedersker sogn, sig hafver til handled af S: Otto 
Marsuins arfvinger, denne Salig Mands regenskabs bog, sampt og andre brefve, og Documenter sampt 
jorde bøger, og hvis brefve som fantes, blef saa udi it skrin med løgt, og forseiled, og saa der ved, 
denne registering nu saavitt er slutted i hvilked at saa er tilganged og Passeret som foran findes 
indført, des til vidnisbyrd under vore hender og Zigneter, Wellingsgaard Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Steffen Schults. Henrik Brugman.  
Herman Hansen soede. Laurits Hansen. Poul Rasmusen. 

bornholmerting.dk 143



 
Anno 1703: dend 18 May. Blef udi Sterfboet efter salg Albert Hartwig 
Obned det skrin som Sterfboes vedkommende brefve og Documenter forhen efter resteringers indhold 
udi blefnedlagt, og saa samme skrin der paa der paa besegled, hvor saa befantis udi bemelte skrin, 
nemlig,  
N:1. en pake med adtskelige fri gaardens paa Borringholms adkomstens Copior  
N: 2. Mads Mikelsen Hartwigs laadsedeler,  
N: 3. De Lybske og Kiøbenhafnske reigner som betalt ere og rester. 
N: 4. Lybske Missiner, 
N: 5. det skaanske gods ved kommende.  
N 6. Frue Mette Elisabeth Maccabeus vedkommende,  
N: 7. it tugs videre imellem Berrel Clausen og Sallig Albert Hartwig,  
N; 8 . Salig Mikel Hartwig udi Knudsker sogns skiftebref.  
N: 9. Niels Eriksens hustrues regninger.  
N: 10. Lybske Kiøbenhavnske og Borringholmske qviteringer.  
N: 11. Claus Røefoeds i Rønne ofver hammen er hver veder nams Dom.  
N: 12. Mortten Hartwig vedkommende.  
N: 13 og 14. regenskabs bøgger, en med brunt bin in qvatto, og en folio med hvidt bin.  
N: 15. afgangne gl. Hans Soede efter hammen opretted skiftebref.  
N: 16. skiftebref efter S: Jens Hansen Soede. N: 17. skiftebref efter Salig Margreta Hr: Hans Jensen 
Soedes daatter  
N; 18. findes nogen pargement Schiøder med bedike seife foer, som paa Wellingsgaard og der under 
tilliggende jorde gods, arfvingerne angaf et de self vilde tilskrifve hvis creditorer som Salig Albert 
Hartwigs Sterfboe kand vedkomme, og i saa maader, afvigheden der ved af arfvingerne holdis fri og 
forskaaned, og saa blef forskrefne brefve, og Documenter i et skrin igien needlagt, og saa skrefved 
igien forseigled forskrefne at være i voris nerværelse Passeret Testerer.  
Henrik Brugman. Eskild Hartwig. Jørgen Ollufsen Sonne. 
Herman Hansen Soede. Lars Hansen. Povel Rasmusen. 
 
Anno 1703 Dend 31 Maius er udi Underschrefnenis Nerværelse af forde 2de mænd 
Lauris Hansen og Povel Rasmusen boende i Nykier sogn vorden taxered forhen registerede løsøre gods 
med videre samme tiid Passerede, som her efter følger nemlig. 
Heste og Hopper. 
En mørk brun stoer snopped og hielmed Hest gilling for 33 Sld., nok en lys brun snopped, og stierned 
Hest gilling 30 Sld., en brun Hest som kaldis Skarpe skabaen for 17 Sld., 2 røe stiernede begge for 30 
Sld., 2 graae gillede for 30 Sld., en mørk brun Hest gilling med en hvid bagfoed til haanden for 6 Sld., en 
lys brun gilled Hest for 6 Sld., en rød blised Hest gilling for 15 Sld., en brun blised gangere for 17 Sld., 
en sort Foelle i fierde aar gl. for 10 Sld., en sort Hoppe med it brun stierned Hestføll for 12 Sld.,en sort 
stierned gl. Hoppe med it blaked Horsføll for 3 Sld., en graae Hoppe i fierde aar gl. for 8 Sld.,  
Qveg. 
En hvid blaked Tr for 9 Sld., en blak belted en øyet Koe for 5 Sld., en bleged røed Koe for 5 Sld. 1 mrk., 
som er med it horn stak romped, en røed halsed Koe for 6 Sld., en liden røed Koe for 4 Sld. 2 mrk., 
endnu en røed Koe som er noged stører 5 Sld., en sort hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak hielmed 
Koe 6 Sld., en blak røgged Koe for 6 Sld., en hvid Koe for 6 Sld., en brun hielmed Koe for 6 Sld., en røe 
belted Koe for 6 Sld.,  
Studde. 
2 stude hvor af er en hvid noged bleged, og en røe hielmed hvid menked studde for 14 Sld., en sort 
belted, og sort hielmed stud for 6 Sld., en hvid stud med 2 half røede øren og en hvid røed halsed 
studde begge for 11 Sld., en blak hielmed Qvige for 5 Sld., en blak braaged Qvige 4 Sld. 2 mrk., en hvid 
Qvige med 2 røede øren for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Qvige røegull paa halsen, og en plet bag paa halsen, 
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og en plet bag paa lenden 3 Sld. 2 mrk., it blak braaged studnød for 2 Sld., rød røgged studnød for 2 
Sld., it blak braaged Qvigenød for 3 Sld., it hvidt Qvigenød med 2 røede øren for 2 Sld., it sort hielmed 
Qvigenød for 3 Sld., it blaked Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk.,  
Kalfve føed i Winter. 
En blak røgged studkalf for 2 Sld., en røe Tyrkalf 5 mrk., en braaged Tyrkalf for 1 Sld., en røe blegged 
Qvigekalf for 1 Sld. 3 mrk., 2 hvide Qvigekalfveá 6 mrk er 3 Sld., 
Faar og Lam. 
25 støkker gl. Faar med sin afgrøde saa som enud har ondt, og en deel skal ønne, hver Faar med sin 
afgrøde sat for 5 mrk., er 31 Sld. 1 mrk.,  
Svin en stoer hvid graae belted galt for 9 mrk., endnu en graae belted galt for 7 mrk., 2 graae beltede 
yngre galte a 5 mrk er 10 mrk., 3 andre graae beltede galte a 4 mrk er 3 Sld., en hvid galt for 1 Sld., 3 
graae baskede Søer støker 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en basked Soe som er graae som er i for for 1 Sld. 3 
mrk., 7 smaa galt grise á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld 2 mrk. 8 skl.,  
Gies 3 gl. Gies a 1 mrk. 8 skl med sin afgrødde er 1 Sld. 8 skl., en gaase i sat for 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne anførte dette Sterfboes Qveg, og Creuturer i alt til  
penge 411 Sld. 1 mrk.,  
Og som denne S: Mands arfvinger efter advarsel ey nu komme tilstæd ved registeringens wurdering 
kunde der for med registeringens wurderings fuld endelse denne gang ey videre fort feris, men for di 
ey her ved Gaarden nu at sæden er lagt, kunde indeholdis at føede alt dette forskrefne, qveg, og øeg, 
hafver vi ey der for endelig, maatted laded alt qveged, sampt Heste og Hopper, sampt Svin og Faar 
taxered, og paa penge sætte, og saavidt forskrefne maader, forretningen laded beror indtil videre 
hvilked at saa er til ganged og Passered, for som anfindes indført vidnis af overværende her neden 
med vaare egne hænder, og signeter Skiftestæden paa Wellingsgaard efter S: Albert Hartwig. Dend 
bemelte 31 May aar 1703. Henrik Brugman. Herman Hansen Soede. 
At saa er taxered som forskrefved staar Tehsterer Laurits Hansen.   Povel Rasmusen. 
 
Anno 1703 Dend 11 Junyus er atter efter advarsel til de vedkommende mødt paa 
Wellingsgaard i Nyekier sogn for at taxered en videre af det forhen 7 may berørte registerende løsøre 
gods som af bemelte 2de mænd Laurits Hansen, og Povel Rasmusen, sammestæds blef sat, udi under 
skrefnenis nærværelse, og Passerede paa denne tiid som her efter følger nemlig. 
Paa lofted over kielderen eller dend stoere sal findis, it røe malled sengested med hiemmel paa af ege 
træ og bon udi af bræder næst dørren for 12 Sld., 3 støkker grønne ullene spar lagen med en kappe 
hvor af ded bagerste styke er dobelt bred for 4 Sld. 2 mrk., I samme seng fantis, to ullrn pudder med 
dun udi og lin vaar paa med strik, og røt tøy forenden støked 7 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., 2 olmerdugs 
pudder for uden lin vaar styked 4 mrk er 2 Sld., it grøn agtig flamsk seng klæde for 5 Sld. En blaae 
danties tøy ofver dynne med dun udi for 6 Sld., en hiemme giort blaae ranned olmerdugs ofver dynne 
for 2 Sld., en hiemme giort bolster blaae ranned under dynne med en hvid lærits klud paa for 4 Sld., 
endnu en hiemme giort blaae ranned under dynne med en ranned lap paa for 3 Sld. 2 mrk., en bord 
bolster hofved dynne for 2 Sld. 2 mrk., en smalere bolster hofved dynne for 1 Sld. 3 mrk., 6 nye Dantier 
ryds læders stoele med forgylt engle paa, og A:H:W: midt udi styked er sat for 2 Sld. Er 12 Sld., en nye 
wefved benkedynne med røe grøn braaged under foer toe allen lang for 3 Sld., en ny wefved 
benkedynne med allumit skin under 7 ½ allen lang for 8 Sld., en wefved benke dynne med røt wadmel 
under foer 5 alen lang for 6 Sld., en sted benke dynne med boeked skin under fored fire alen lang for 3 
Sld., en flamsk agedynne med løit skin under fored for 1 Sld. 2 mrk., it flamsk som er gl. hiønde med 
allumit skin underfored for 3 mrk., en æld gl. bagstoel med gl. skin paa for 1 mrk. 8 skl., en stoer aske 
ørk for uden laas med foed under for 5 Sld. 2 mrk., en anstrø ny byeholf kiste med paa teigned 
AHWKHDK ANNO 1702 og 2 jern hand grefver udi med laas forre for 5 Sld., en liden gl. side stoel med 
sæf bon udi for 12 skl., it langt aske bord med lugt foed under, og 2 skoffer er sat for 5 Sld. 2 mrk., it 
lided gl.skrin med lars fone, med it drage rum udi for 1 Sld. 2 mrk., en mæssing plade med en lysse pibe 
udi er sat for 1 Sld. 2 mrk., en lyekte af fortin med blik, med 2 lysse pibber udi som er nye sat for 5 

bornholmerting.dk 145



mrk., it mæssing fyhr beken med jern skaft for 2 Sld., en stoer speil med it fire kantted glas neden til, 
og ofven til it lided runt glas udi med en sort ranne om for 5 Sld., it wafvel jern som er nyt for 6 Sld., en 
mad carpe kurf for 2 mrk., 2 maadelig stoer lin hegler støked 3 mrk., er 6 mrk., 2 storer papirs rammer 
med Borringholms afsikning udi ded enne, og noged af at inden ded anded a 3 mrk er 6 mrk., it flamsk 
hiønde med grønne ullen vipper i hiørnerne, og allumit skin under for 3 Sld., it flamsk hiønde med røed 
og gulle vipper i hiørnerne og Allumit skin under for 3 Sld., en flamsk benkedynne fire allen lang med 
allumit skin under for 4 Sld., nest ved lofted i en liden i en liden forstue, en gl. ege ørk med slet laage 
og laas for 5 Sld.,  
I bemelte ørk var efterskrefne, en grøn deiels bord dug for 2 Sld. 2 mrk., 2 smaa blaargarns lagen 
støked for 6 mrk er 3 Sld., 3 støker ullene blaae spar lagner med en kappe til en seng, hvor af denne 
støke spar lagen er dobbelt bred for 4 Sld. 2 mrk., it stoke sauf for 1 Sld. 3 mrk., en gl. ryds læders sadel 
med sin stibøyelle og sadel jord for 4 Sld. 2 mrk., it par stenger med mæssing pukler paa og sort læder 
der udi med mæssing beslag og solier for 1 Sld. 3 mrk., en gl. hakelse knif for 12 skl., en gl. liden hampe 
hegle for 10 skl., 
Dend  stoer forstue, en gl. stoer laasfast ege ørk er sat for 6 Sld., it gl. egen bord med oben foed for 1 
Sld., it grønt klædeskabevach under fored med læred for 2 Sld.,  
I Kiøkened. En stoer malm gryde som er med 2 fødder og lapper paa vog it lispund it punded 8 skl er 2 
Sld. 8 skl., en liden malm gryde med 2 been og lapped vog 8 ½ skaale pund a 8 skl er 4 Sld. 8 skl., en 
span stoer kober kedel vog 6 ½ skaal pund punded 1 mrk. 12 skl., er 2 Sld. 3 mrk. 6 skl., en liden 
mæssing kedel som er paa en og en half pot for 1 mrk. 8 skl., en jern gryde med høye fødder paa half 
spand stoer for 2 Sld., en lille kaabber kedel vog 4 ½ skaalle pund a 1 mrk. 12 skl., er 1 Sld. 3 mrk. 14 
skl., en stoer gl. træ foed af jern for 3 mrk., it lided bred spid for 1 mrk. 8 skl., it lided gl. retter bord i 
kiøkened for 1 mrk., it gl. madskab foruden laas for 3 mrk., en sennerps qvern for 2 mrk., en jern gryde 
kraag for 2 mrk., en hand puster for 3 mrk., en stoer metal moter for med stødder vaag it lispund 5 
skaale pund a skaalle punded 12 skl er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., en tee kedel af  kaabber fortinned inde udi 
er sat for 6 mrk., it mæssing fyr fod for 9 mrk., en jern brad pande som er lang med hanker udi for 6 
skl., en jern gryde paa en span stoer for 3 Sld.,  
Thin. 4 daglige smaa fade som er flade vog 8 ½ pund a 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 2 mrk. 10 skl., 2 smaa dybe 
fade vegtig til 3 mrk. 8 skl er 7 Sld. 3 mrk., it dybt tin fad med en stempel for 1 Sld., it half dybt tin fad 
med 2 stempel paa vegtig for 1 Sld 1 mrk., 3 stoer thin fade vog it lispund a punded 1 mrk. 8 skl er 6 
Sld., 2 smaa flade tin fade med it stempel paa vog 6 skaal pund a 1 mrk.4 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., it 
dosin smaa thin talerken vog 12 skaale pund med 2 stempel paa hver pund sat for 1 mrk. 6 skl er 4 Sld. 
8 skl., 7 smaa thin talerken med 2 stempel paa vog 7 skaal pund a 1 mrk. 6 skl er 2 Sld. 1 mrk. 10 skl., 2 
smaa thin salserken a 12 skl er 2 mrk. 8 skl., en thin skaal vog 2 ½ skaal pund for 1 Sld., it blik dørslag 
for 1 mrk. 4 skl., 2 blik lamper for 1 mrk. 8 skl., endnu en blik lampe for 8 skl., en blik plade at røste top 
paa for 1 mrk. 12 skl., it mæssing dæke fad for 1 Sld. 3 mrk., 
I Cammered ved Kiøkened. It lided bord af aske træ med 4er been under 1 Sld. 3 mrk., en stoel med 
been under for 8 skl., I Krobhused. En 2 spanne stoer kaabber kedel vog 10 ½ skaal pund a 1 mrk. 12 
skl., er 4 Sld. 2 mrk. 6 skl., en brøgger kedel paa 1 ½ tønde stoer staaende udi muur for 15 Sld., en 
brende wins pande i muur paa 1 ½ tønde stoer, med hat og pibber for 14 Sld., it brøger Car paa 6 
tønder stoer for 4 Sld. 2 mrk., en stand tønde for 1 mrk. 8 skl., en tom stand tønde for 1 mrk. 4 skl., it 
brøger Car paa 4er tønder for 2 Sld., it røste Car paa 2 tønder for 5 mrk., 
I Kielderen foran i dend første kielder. 
11 goede straabonds tønder á 1 mrk 2 skl er 3 Sld. 6 skl., it gl. win fad med en bon udi for 1 mrk. 4 skl., 
2 salte brøgger fieringer støked sat for 10 skl er 1 mrk. 4 skl., 2 half tønder á 12 er 1 mrk 8 skl., it win 
anker for 1 mrk., it gl. sort deigne trug for 1 mrk., it lided gl. deigne teug for 12 skl., it langt bord af 2 
bræder med 4er been der under for 3 mrk., en gl. 2 spanne kaabber kedel veier 9 skaal pund á 1 mrk er 
9 mrk., 2 gl. trug stole á 2 skl er 4 skl.,  
Dend inderste kielder. 7 saltere half tønder á 1 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 6 saltere half tønder á 1 
mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 salte fieringer á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., 4 hele tønder á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 2 
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mrk., 2 øll half tønder á 1 mrk 4 skl er 2 mrk. 8 skl., 3 melke stander hvor af de 2 hver er sat for 12 skl. 
Er 1 mrk. 8 skl., en som melke stande for 1 mrk. 8 skl., endnu en melke stande for 12 skl., 22 melke 
sybøtter for 2 Sld. 4 skl., en goed kierne med laag og sau for penge 1 mrk., en gl. kierne uden laag for 8 
skl., enøll leiel for 10 skl., en mindre øl leiel for 8 skl., 2 bon kander for 1 mrk. 8 skl., en stoer melke 
span for 6 skl., en mindre melke span for 4 skl.,  
I Stuen.  It aske bord med lugt foed og 3 skoffer under for 6 Sld., it blaat steen bord med 2 skoffer og 
lugt foed for penge 10 Sld., it malled skabs bord med fire been piller under for 1 Sld. 2 mrk., it 
klædeskab med 2 dørre og en laas forenylig gul anstrøgen for 12 Sld., 2 mæssing dreiede, og der furer 
blik lysestager á 6 mrk er 3 Sld., it wop stabel jern 1 mrk. 8 skl., for bordenden i stuen, en nye wefved 
benkedynne med ligesaa dun under fore 4 ½ allen lang paa røed bon for 4 Sld., en nye wefved fier og 
inholf alle lang sat for 3 Sld. 2 mrk., it gl. flamsk hiønde, mit løt skin under for 1 mrk. 8 skl., en bag stoel 
med sort læder ofver træked for 2 mrk., en bag stoel med ryds læder ofver træked for 1 Sld., en spinde 
stoel med læder ofver træked for 2 mrk. 8 skl., en dorikge brokener mæssing bord Evants for 3 mrk., 
en gl. speiel i stuen med en forgylt ranne om for 6 mrk., it ur verk som er it slag werk med laadene og 
behør for 15 Sld., en huus og reise bibel med brunt bin en stoer octan for 3 Sld., K: Christian Qvinti 
Danske Low bog i Qvarto for 4 Sld., Gennes huus Poshila in qvarto for 5 Sld.,  
I Senge Cammered 
En ryds læders bagstoel for 1 Sld. 1 mrk., it Sengested som er firkanted med en ramme ofver om, og 
fire dreiede stolper til, og bon udi af bræder for 3 Sld. 2 mrk., der udi var efterskrefne sengeklæder, en 
olmerdugs pude med lin waar paa, og knipling, og røt tøy for enden for 5 mrk., 2 smaa puder med lin 
waar paaa á 3 mrk er 6 mrk., en olmerdugs ofver dynne for 5 Sld., it bruegarns lagen med 2 ½ bred udi 
for 2 Sld. 2 mrk., en olmer dugs hofved dynne er sat 1 Sld. 3 mrk. ., en gl. bolster hofved dynne for 1 
Sld., en gl. bolster under dynne for 2 Sld.,  
I Krobhused. 
I en seng østen til, en ullen, og linnen ranned ofver dynne for 6 mrk., en gl. bolster hofved dynne for 5 
mrk., en liden linnen hofved dynne 1 mrk. 4 skl., en ullen under som er en gl. og laped 2 mrk., 2 støker 
blaargarns lagen á 4 mrk er 2 Sld., denne forskrefne løsse gl. fire kantede sengested for 3 mrk., I den 
nordre seng, samme krobhus en hvid ullen og linnen ofver for 3 Sld., en olmer dugs hofved dynne 3 
mrk. 8 skl., endnu en olmer duga hofved dynne for 3 mrk., en gl. bolster under dynne for 7 mrk., 2 
blaargarns lagen for 5 mrk., forskrefne sengested som er fier kanted af fyre træ for 2 Sld., 2 tørf jern 
støked 1 mrk er 2 mrk., 2 jern killer á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., it kløfsauf for 1 Sld. 2 mrk., en stoer spade 
for 12 skl., en mindre spade for 1 mrk. 4 skl., it flaske foeder med 8 flasker udi laasfast for 3 Sld., it 
førre madskab med en laasfadt dør 3 Sld., en stoer dreied mæssing lysestage for 1 Sld. 2 mrk., en 
mindre dreied mæssing lysestage for 2 mrk.,en jern beslagen ege kiste sort anstrøgen med laas forre 
for 4 Sld., der udi var it gl. olmerdugs hofved dynne waar 8 skl.,  
En blik lyse plade for 1 mrk., en slagbenk i Krobhused for 1 mrk. 8 skl.,  
I Lillestuen. 
3 straabonds tønder støked er sat for 10 skl., er 1 mrk. 4 skl.,  
I Lillestuen, en jern kakelofven opsat, med skruer og skenner er sat for 8 Sld., it aske bord med lugt 
foed og en skoffe og skammel for 4 Sld., it grønt sengested med en ramme ofven om med en skammel 
der til for 3 Sld., der udi var senge klæder som følger, en olmerdugs ofverdynne 3 Sld., en blaae ranned 
olmerdugs hofved dynne for 2 Sld., endnu en lider blaar ranned gl. olmerdugs hofved dynne for 2 mrk., 
en gl. bolster under dynne som er lapped for 6 mrk., nok samme steds it hvidt sengested med en ranne 
ofven om og en skammel til for 4 Sld. 2 mrk., der udi var en bolster ofver dynne for 3 Sld.,en olmerdugs 
hofved dynne for 2 Sld., en bolster pude uden lin vaar for 3 mrk., en hvid linnen tueskeftes under 
dynne for 3 Sld. 2 mrk., 2 nye olmerdugs puder foruden lin vaar á 4 mrk er 2 Sld., en gl. bagstoel med 
sort læder for 2 mrk., en gl. kiste benk med 2 laasfaste rum udi for 3 Sld., en jern bismer lispund vegt 
for 2 Sld. 2 mrk.,  
I Cammered ved lillestuen. 
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En kistebenk mrd 2 rum udi og it deraf er laasfast for 2 Sld. 2 mrk., 2 gl. træ bagstoel med gl. røt lær 
paa á 8 skl er 1 mrk., en liden sidestoel med spaane bon udi for 1 mrk., 3 straabonds støked sat for 8 
skl er 1 mrk. 8 skl., en kringle tønde for 1 mrk. 4 skl., 2 half tønder á  8 skl., er 2 mrk., 5 nye obringer at 
salte udi á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., 7 brende wiins ottinger á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., it vin anker for 1 mrk.,  
I Drenge Hused. 
I den sønderste seng. En ullen og linnen ofverdynne for 1 Sld., 2 blaargarns lagen begge for 7 mrk., en 
linnen gl. hofved dynne for 12 skl., en tueskefteds ranned under dynne for 2 Sld., berørte samme 
sengested som er fire kanted og løst for 3 mrk., i dend norderste seng i bemelte drenge hused, en 
tveskefteds ullen ofver dynne for 3 mrk., en tveskefteds ullen hofved dynne 1 mrk. 4 skl., en 
tueskefteds ullen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. linnen tueskefteds under dynne for 2 mrk., 2 gl. 
blaargarns lagen støked 2 mrk., er 1 Sld., bemelte sengested som er fier kanted for 5 mrk., en gl. ørk 
foruden bon og laag i drenge hused sat for 1 mrk. 4 skl., en gl. sadel foruden sadel jerd og stie bøyler 
for 3 mrk.,  
Paa Lofted ofver stuelengen . 
3 straabonds tønder styked 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en goed straae bonds tønde for 1 mrk. 4 skl., 2 Koe 
rede huder støked 8 mrk er 4 Sld., 2 lin breder á 8 skl er 1 mrk., 2 lyng rifver á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 
endnu en lyng rifve for 10 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk. 4 skl., it deigne trug for 1 mrk., 2 win 
Ancher støked er sat for 1 mrk., er 2 mrk., it seng klæde, som nu fantis paa lofted og hør til drenge 
sengene for 2 mrk. 8 skl.,  
I Gaard auflings vare. 
En færdig arbieds wogn foruden stier for 4 Sld., endnu en ferdig arbieds wogn foruden stier for 4 Sld., 
en gl. arbieds wogn foruden stier for 2 Sld., en gl. arbieds wogn foruden stier for 3 mrk., it par smaa 
wogn stier for 1 mrk. 8 skl., it par høe stier med granne stie træ for 3 mrk., it par gl. Høe stier med 
granne stie træ er 2 mrk., 2 skouf slæder med jern vidier og drette for 2 Sld., en ufærdig malled canne 
meder skoe med jern for 2 Sld., en arbieds juhl bør af bræder for 1 mrk., en beslagen Carm wogn med 
foding, og vinger paa, med til behørige lær hiemme tøy sampt tøm og halseeler for 55 Sld., 2 aar med 
bihl paa á 1 mrk er 2 mrk., en jerned hammel med seeler, og hammel reeb for 1 mrk. 4 skl., endnu en 
jerned hammel med seler, og hammel reeb for 1 mrk., endnu en gl. hammel uden seeler for 8 skl., nok 
en gl. hammel foruden seler 6 skl., nok en jerned hammel med seiler, og hammel reeb sampt hofseeler 
for 2 mrk., en hammel med træ braker for 4 skl., 4 jern nøgle á 3 skl er 12 skl., en stok øpse for 3 mrk., 
en mindre stok øpse for 2 mrk., en krak øpse for 1 mrk. 8 skl., endnu en krak øpse for 1 mrk., en stok 
øpse foruden skaft for 2 mrk., en bred blad hand øpse for 1 Sld., 3 kalke tønder á 1 mrk 4 skl., er 3 mrk. 
12 skl., it tiere tøndestommerne 12 skl., udi kalke tønderne fanttis 2 smaa huder á 3 mrk er 6 mrk., nok 
i kalken nedlagt en stude hud for 2 Sld. 2 mrk., en qvige hud for 1 Sld. 1 mrk., en teke aas 1 mrk. 4 skl., 
en huus stie for 3 mrk., en lasse stang for 10 skl., en jern tinned harre med sinne felder tinner for 1 Sld. 
2 mrk., 3 træ tinned harrer á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en ruhl med jern tappe slaae og svingle for 1 Sld., 
en ploug med behørige juhl bøsse løbere, og ringe er sat for 2 mrk. 8 skl., nok en ploug med juhl bøsse 
og ringe for 3 mrk. 8 skl.,  
Jernwarre. 
It gaaet ploug skiær, og en ploug knif vog 18 skaalpund er sat 1 Sld. 2 mrk., endnu en ploug knif og it 
skiær vog it lispund er sat for 5 mrk., nok it ploug skiær, og en ploug knif af lige vægt for 5 mrk., en drag 
kraag for 1 mrk., en drag lenke for 1 mrk., en aag kiste for 6 skl., en ploug lenke for 2 mrk., en 
bredtømmers mands øpse for 1 Sld., 2 ferdig tømmer med miller á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 miller for 8 
skl., nu skar økse for 3 mrk., it bret spiil med briker og tærninger for 1 Sld. 2 mrk., en fiske oe med reeb 
for 2 Sld. 2 mrk., 2 ½ gl. cabbel høe wefvet  for 2 mrk. 8 skl., it for reeb, it bag reeb, it gl. tver reeb for 1 
mrk. 8 skl., it drag reeb for 1 mrk. 8 skl., it par wefvede cabel seeler for 1 mrk. 4 skl., 2 gl. holsede ringe 
1 mrk., 2 par ny cabel seeler med jern ringe i ørenene for 5 mrk., it for reeb it bag reeb og it tver reeb 
for 1 mrk. 8 skl., it qvarter er 30 legter for 1 Sld., it par gl. wogn stier i søndre lade for 1 mrk., nok i 
Gaarden, it opslinged ege træ for 1 Sld., en hakelse med staal og knif for 1 Sld. 2 mrk., en ung aske til 
fuestie træer for 1 mrk., 2 smaa olmer á 4 skl er 8 skl., 2 opslingende stie træ for 4 skl., 2 klufne de stie 
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træ for 4 skl., en skiære benke, og en baane knif for 2 mrk., en haand qvern med huus og seil for 3 Sld., 
en træ bagstoel med sæf bon sammesteds for 1 mrk. 4 skl., 2 beslagene carioel juhl for 3 Sld., en gl. 
Cariol axel for 4 skl., 2 nye fyre deeler ofver stalden á 1 mrk er 2 mrk., 
Strøe kornet. 
Er saa 15 tønder Biug anført for strøe korned tønden 5 mrk., er 18 Sld. 3 mrk., Item 20 tønder Haure 
som er saaed tønden 2 mrk., er 10 Sld., 5 tønder Rug som er saaed tønden er sat for 2 Sld., er 12 Sld., 
en skeppe viker som er saaed sat strøe vikerne for 1 mrk. 8 skl., Item en skeppe Erter som og er saaed 
er sat strøe Erterne for 2 mrk., engen berettis at skal være 30 læs ansat hver læs enges for 2 mrk., er 
15 Sld.,  
Lin Klæder  
En damaskis bord dug 4 ½ alen lang sat alen for 6 mrk., er 6 Sld. 3 mrk., endnu en damaskis bord dug 4 
½ alen lang alen er sat for 6 mrk er 6 Sld. 3 mrk., en gl. dreiels bord dug 4er allen bobbel lang for 6 
mrk., it bruegarns lagen med 2 ½ bred udi for 2 Sld. 2 mrk., it par brue garns lagen med half tredje bred 
i hver lagen á 10 mrk er 5 Sld., it par andre bue garns lagen med 2 ½ bred udi hver lagen á 2 Sld. Er 4 
Sld., endnu it par Bruegarns lagen med 2 ½ bred udi á 10 mrk er 5 Sld., 2 grøne dreillels daglige bord 
duge á 7 mrk er 7 Sld.,  
I Lillestuen findes paa sengen it pude wor med gl. knipling fore som er gl. for 2 mrk. 8 skl., 2 gl. pude 
wor med gl. strik á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., 2 pude vor med strik styked 4 mrk., er 2 Sld., it dreiels 
handklæde 5 allen langt á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., it dreiels hand klæde er 7 alená 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 
12 skl., 2 forslitte gl. brue lærits hand klæder á 4 skl er 8 skl., 10 dreiels salvietter á 1 mrk er 2 Sld. 2 
mrk., 2 gl. damaskis salvietter á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., 1500 muursteen er nylig og ind kiøbt hver ved 
ded nu for blef for 1000 ti RSld., er 22 Sld. 2 mrk., en gull ands slibbe steen med en jern axsel for 3 
mrk.,  
Sølf. 
It nyt Sølf begger paa en pegel stoer  vog 7 laad 1 qvintin trigned med A H W K H D K laaded sat for 3 
mrk. 8 skl., er 6 Sld. 1 mrk. 6 skl., it dito Sølf begger paa pegel vog 7 ½ lispund med lige navn som er nyt 
laaded 3 mrk. 8 skl er 6 Sld. 2 mrk. 4 skl., nok it nyt dito forde Sølf begger med lige navn paa vog 7 laad 
1 ½ qvintin á laaded 3 mrk. 8 mrk., er 6 Sld. 1 mrk. 13 skl., en sølf staab paa en prgel stoer vog 7 laad it 
qvintin teigned med A H W laaded er sat for 3 mrk., er saa som ded er lybsk Sølf er 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
it forguldt Sølf bog er med 2 waabben paa waag 6 laad 2 ½ qvintin paa en pegel stoer laaded sat for 4 
mrk er 6 Sld. 2 mrk. 8 skl., it flad skafted Sølf skee udi tunge munster paa teigned med A H W P H D 
1694 vog 3 laad 3 qvintin laaded sat for 3 mrk. 8 skl., saa som ded er kiøbenhavns Sølf arbeider 3 Sld. 1 
mrk. 2 skl., it dito Sølf skee weier 3 laad 2 ½ qvintin laaded 3 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 11 skl., en dito Sølf 
skee med lig vegt og navn som de til forn for 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., nok en Sølf skee med lige vegt og navn 
for 3 Sld. 11 skl., en flad skafted Sølf skee teigned medE H W M H  veier 2 laad 2 ½ qvintin á 3 mrk 
laaded er 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., 2 flad skafted Sølf skee paa teigned  med K E D  vog hver skee paa 
skafted teigned med A H W  1682 hver skee vog to laad ½ qvintin á 3 mrk er 3 Sld. 12 skl., en sølf kæde 
som henger i kloken strengen vog 5 laad 2 ½ qvintin á 3 mrk er 4 Sld., 6 mæssing kraager i stuen á 1 
mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Denne S: Mand Albert Hartwigs Ifare eller gang klæder og wurdering blef af forde mænd taxered, og er 
efterskrefne, en kofve farfved kioel af klæder under forred med brun rask, og brune knapper udi er sat 
for 16 Sld., 2 røede plodsis bopser under foered med søms læder for 7 Sld., en blaae graae klædis kioel 
under foered med graae raskog er vendt med graae knapper udi for 6 Sld., en hiemme wefved ullen, og 
linnen reise kiol med sorte knapper udi med ulled foer under for 4 Sld., en sort blommed silke west 
med sort lærrits under foered med sorte knapper udi for 8 Sld., en røe braaged Calle mankis brøstug 
for 3 mrk., en gl. felbered skin west foruden, foer, og knapper for 2 Sld., it par felbered bokskins bopser 
for 3 Sld., en gl. felflppes hufve med pladtsis pul og nogen bar during paa sat for 1 Sld. 2 mrk., en sort 
engels pig kiol under foered med rosker er sat for 6 Sld., en sort het for 1 Sld 2 mrk., en mæssing kande 
med Sølf hand gref udi for 6 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne for Iareklæder til penge 64 Sld.,  

bornholmerting.dk 149



 
Widere befanttis som til Wellingsgaards Rytter mundering brugis en fyr Carbrer med it mæssing dæk, 
over inkled, af verdie 3 Sld., 2 flint pistoler med holster til og remme af verdie6 Sld., Item og fanttis en 
staked flinte bøsse som denne S: Mand self brugte af verdie 4 Sld., Summa Ifareklæder og mundering 
andrager penge 77 Sld., nok anføris til dette Sterfboes middel, en Wandmølle paa Wellingsgaards 
grunden bestaaende som er mal ferdig og er fier bundt nyt nye huus tomme med deehle gaufle der udi 
og staar paa feed, som er sat med qvern og jern juhl og rende og alt behør, sampt 2 mølle haker der til 
sammen sat for 70 Sld., udi samme mølle befanttis en jern hand stang vog 10 ½ skaalepund for 3 mrk.,  
saa og i boet fanttis en støre jern stang for 1 Sld., en leer hake for 1 mrk. 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne løsøre goeds1. foruden forberørte denne S: Mands Ifareklæder og 
mundering sampt rytter mundering som før ermelt som andrager til penge 77 Sld., udi alt til penge 
1258 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Saa blef de vedkommende som tilstæde var af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere løsøre 
goeds til dette Sterfboeds middel at angifve, hvor til de svarede at den ey meere witterlig var end 
angifved er, og forskrefved staar hvor for vi saa denne forretning indtil videre under vore hænders 
testefocation nu slutter og med vore signeter bekrafte at saaleedes som foran findes indført er til 
ganged og Passeret skiftestæden paa Wellingsgaard dend 12 juny A: 1703.   
Henrik Brugman.          Eskild Hartwig.  Jørgen Ollsen Sonne.   
Herman Hansen Soede. Laurits Hansen.  Povel Rasmusen. 
Summa andrager forskrefne løsøre goeds og denne S: Mands Ifareklæder, og mundering i alt til penge 
1335 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
 
Anno 1703 dend 3 og 4 july og videre dato er ved dend bort skyldige Gieldens Exetrahering end videre  
til dette Sterfboeds middel at anføre efterskrefne til Sterfboeds at være skyldig befunden nemlig. 
 
Tilstaaende Gield. 
No.1. efter en dom udsted af wæster Herrets ting af Herrits fouged Daniel Bek datered dend 10 
November 1701 befindes Claus Koefoed da boende paa Biergegaarden i Wæstermarie sogn nu boende 
i Rønne her til Sterfboet nu skyldig at være paa fru Mette Elisabeth Macabers weigne for landgielde 
smør og ekte penge af forde Beirgegaard saa og om kaastning som udi alt opdrager til penge 24 Sld. 1 
mrk. 4 skl., 
No. 2 efter ded skifte brefs indhold ganged efter den 11. Peder Olsen S: Hustru i Cemmedsker sogn 
hvilken gaard S: Albert Hartwig forhen Sandemands tienste i Clemmedsker sogn var den issigneret 
befindes dette Sterfboe til beste jorde gods landgielde med ekte penge i alt penge 14 Sld. 2 mrk. 11 
skl.,  
No. 3. Arist Hansen paa Hallegaarden som er dend 6 i Nykier sogn er vorden Assigneret er nu efter 
afreigning her til boet skyldig blefven afhingaards landgielde for 1702 penge 7 Sld. 3 mrk. 10 skl., Hans 
Monsen i Knudsker sogn som er dend tredje bonde S: Albert Hartwig har haft for 4 Sandemands 
tienester i Knudsker sogn befindes efter de S: Mands egen haand at have af Clarred sin landgielde til 1. 
may 1703. saa at hand er indtil syldig. 
No. 5. worned: dend 11 i nyekier sogn Jens Hansen er her til Sterfboet skyldig efter afreigning imellem 
ham og denne Sallig mand som vedgikes penge 14 Sld. 14 skl.,  
No. 6. Peder Rasmus paa Wellingsgaards grunden, er efter ofverseet regenskab imellem og senne 
Sahlig mand, med ind bereigned hvis arbeide hand Peder Rasmusen, hans hustru og daatter her i boet 
har forretted, saa blef Peder Rasmusen skyldig her til boet, nok naar afkortis bemelte Peder Rasmusen 
for 19 skin at berede med Allum 2 mrk. 6 skl.,  
No. 6 . rester saa igien penge 3 mrk. 10 skl.,  
No. 7. Christen Henriksen Skaaning paa Wellingsgaards grunden er efter afreigning her til boet skyldig 
blefven, naar det bereigning 2 Sld., for Jordleie i inde værrende aar 1703. og igien fra reignes hvis 
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Christen Skaaning har arbieded saa vet som og han hustruis spinde løn saa blifver Christen Skaaning 
her til boed skyldig jordeleie penge 3 Sld. , 
No. 8. Olluf Toersen paa Wellingsgaards grunden er skyldig husleie for 1703. til Sandt Mikelsdag nest 
kommende 6 mrk., der paa afkortis for 9 dagis arbiede 3 mrk. 6 skl., rester saa igien som Olle Thoersen 
er skyldig 2 mrk. 10 skl.,  
No. 9 . Hans Andersen paa Wellingsgaards grunden er skyldig her til boet husleje til S: Mikels dag 1703. 
naar 4 skl., som der paa er kortted blifver hand saa skyldig penge 5 mrk. 12 skl., 
No. 10. Niels Nielsen paa Wallegaard i Nyeker sogn er skyldig her til boet som endnu rester paa de 6 
Sld., S: Albert Hartwig til kom efter ded skiftebref opretted efter Claus Hansens S: Hustru som af ham 
vedgikes att Niels Nielsen er skyldig her til boet penge 4 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
No. 11. efter Herrits skrifveren Hans Povelsen Baskis begeiring, som betiener Nørre herrets tings ret, 
datered dend 3 Oktober aar 1702. om nu nye ting bogis forfærdigelse som retten i Nørre herred 
fornødelig behøfvede, med videre om af Bye og Herreds fougden S: Eskild Nielsen giørende begiering 
datered dend 8 may 1703 og der paateignede bemælte herreds skrifveren Hans Povelsens qvitering af 
samme dato 8 may 1703.hafver Hans Povelsen bekommed en nye Conditioneret igiennem draged og 
forsegled tingbog til Nørre herre tings rett som med stempled papir ind binding og sletpapir med 
hiemme draged silke snør opdrager bekostning 5 Sld., hvor for til betalning af Hans Povelsen er 
Assigneret at Sterfboet skal hafve en stadtining af dend 20 gaard i Nyelaursker sogn som Peder 
Terkelsen nu paaboer kaldis Langisgaarden udi dend anpart Herrits skrifveren Hans Povelsen for sin 
fortienste tilkommer som der efter Peder Terkelsen i Nyelaursker sogn nu bør svare og betale for Aa 
1703 penge 7 Sld. 2 mrk.,  
No. 12 . Henrik Winter Bødker boende i Svaniche er her til Sterfboet skyldig efter af regning som hand 
vedgik 1 mrk. 8 skl.,  
No. 13.  efter afreigning som skeede her paa Sterfboet imellem Hans Madsen i Nyeker sogn, og 
Sterfboets arfvinger, saa blef Hans Madsen nu her til Sterfboet skyldig, dom hand vedgik saa ret at 
være penge 40 Sld., her imod beholder Hans Madsen til efter denne S: Mands egen haand udi 
forberørte Wandmølle 30 Sld., hvor om her efter saa videre formeldis. 
No. 14. Adolph Fup i Clemmedsker sogn vedstoed her til boet at være skyldig penge 3 mrk., 
No. 15. den 49 Hans Hansen i Clemmedsker sogn er skyldig her til boet paa betalt restands til 
amptstuen paa hans weigne som rester penge 3 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
No. 16. Mikel Olfsen i Wang efter den S: Mand Albert Hartwigs regenskabbogs indhold blifver her til 
Sterfboeds middel skyldig at anføre penge 3 Sld.,  
No. 17. Karen S: Laurs Ibsen Smids i Rønne er efter denne S: Mands regenskabsbog indhold her til 
Sterfboet skyldig for adtskeelige opbaarne vare penge 11 Sld.,  
No. 18. Olluf Persen i Rønne var her tilstæde, og blef med ham giort afreigning saa blef hand her til 
Sterfboet skyldig penge 2 mrk. 8 skl., med ham imod kendt denne S: Mands regenskabsbog giort 
regenskab saa er befunden at Jens Trulsen her til Sterfboet blifver skyldig 1 mrk.,  
No. 20. Jens Hansen paa dend 28 gaard i Olsker sogn møtte her paa Sterfboet og vedgik efter afregning 
med hammen her til Sterfboet at skyldig penge 3 Sld., dend 4de wornede Jens Pellesen i Povelsker sogn 
og dend 5 wornede Laurs Pellesen i Povelsker sogn møtte her paa Sterfboet, og beviste her til 
Sterfboet førhen efter S: Albert Hartwig Qviteringers indhold at hafve ydt og betalt deris jordbogs 
landgilde, og jordebogs penge, saa de Clarered til 1. may anno 1703. item og ded 9dende wornede i 
Westermarie sogn Capitain Hans Bistrop beboerlige leedes Clar og qvitred til 1. may 1703. hvor om 
videre her efter formældis og qviteringerne citeret dend 39 skatte bonde Niels Ude Povelsker sogn lod 
og beviste med S: Albert Hartwigs qviteringer at hafve betalt sine jordebogs landgilde til hammen for 
det aar 1702. 
No. 21. Herman Bos boende i Rønne, befindes efter Sahl: Albert Hartwig regenskabs bogs indhold her 
til Sterfboet at være skyldig 2 Sld.,  
No. 22. Lauris Rasmusen boende i Arnager er her til Sterfboet efter Sahlig Albert Hartwigs regen skabs 
bogs indhold penge 3 mrk. 8 skl.,  
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No. 23. Jørgen Larsen Murermester boende udi Nyeker sogn er efter afreigning her til Sterfboet skyldig 
med 5 Sld., som S: Albert Hartwig paa Jørgen Larsens weigne til Henning Bohne i Rønne har Coueret 
fore, blifver Jørgen Larsen her til boet skyldig som hand nu self vedgik penge 7 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
No. 24. dend 6 Niels Pedersen i Povelsker sogn tillige med sin søn Laurs Nielsen møtte her paa 
Sterfboet, og efter afreigning med demmen befindes faderen Niels Pedersen her til Sterfboet at være 
skyldige 1702 bog Clarrings penge af for berørte 64 gaard i Pedersker sogn penge 3 Sld. 3 mrk. 5 skl., 
dend 5 wornede Hans Berrelsen i Aakier sogn, møtte her paa Sterfboet og af beviste at hafve ydt sin 
jordebogs landgilde for aar 1702 saa at hand er Clar til 1. may 1703. dend 1. wornede Lars Nielsen 
møtte her paa Sterfboet og afbeviste at hafve her til boet betalt sin jordebogs landgilde for aar 1702, 
saa at hand er Clar til første may 1703 for forberørte første wornrde. 
No 25.  ded 11. wornede i Aakier sogn Jens Christensen beboer er her til Sterfboet skyldig, som rester 
paa for berørte wornedes landgilde for aar 1702 som hand nu vedgik naar 3 mrk., korttis forstrefning 
penge, og for alle lænd blifver hand saa skyldig 3 mrk. 12 skl.,  
No. 26. dend 3 skatte bonde Herlof Jensen i Pedersker sogn møtte her paa Sterfboet og afbeviste til S: 
Albret Hartwig at hafve betalt sin jordebogs landgilde for A: 1702 saa hand er Clar til 1. may 1703.  
No. 27. april 2020 Mads Joensen Bek i Gudhiem efter afreigning efter S: Albert Hartwigs regenskabs 
bogis indhold og afreigning med hans hustru efter som Mads Bek nu self er svag er Mads Bek nu her til 
boet skyldig penge 15 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
No. 28. dend 43 Anders Hansen i Clemmedsker sogn, møtte her paa Sterfboet og med S: Albert 
Hartwigs sidste udstedte til hammen gifne qvitering af 4 November aar 1702 afbeviste at hafve 
afclarred sin bemelte gaards skyldende landgilde efter jordebogen, saa at Anders Hansen aar og 
qvitered til 1 may 1703. 
No. 29. Hans Koefoed Povelsen i Svaniche efter med giorde afreigning befindes hand her til boet skyldig 
at være penge 8 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
No. 30. Kongl: May: Skovridder Hans Eriksen efter sin skrifvelse af dend 9 September aar 1703. blifver 
her til Sterfboetskyldig for 2de juhl børrer med bolter som hand her fra boet skal hafve afhendt efter 
dend taxt som HR: Ampt skrifveren for samme vare, her efter er indført for at Prætendere nemlig for 
en juhl bør 4 mrk., er 2 Sld., og for 2de bolter á 1 mrk er 2 mrk., er 2 Sld. 2 mrk.,  
No. 31. efter ded skiftebrefnis slutning opretted efter S: Lieutnant Jørgen Joensen dend 7 Marty 1702. 
befindes af de 8te taxerings mænd som dend S: Mands jorde gods hafver taxered, er iblandt anded 
forderis ancagis betaling giort indførsel udi dend 54de gaard i Clemmedsker sogn for 9 Sld.1 mrk. 10 
skl., hvilken gaard nu brik Skomager beboer, og som denne S: Mand Albert Hartwig som Enkens laug 
wærge nogle af de 8te mend med reede penge hafver for deris qvantum for nøyet og betalt undtagen 
tvende som her efter i Sterfboet hafver søgt sin betalning der for, saa er berørte summa nu der for her 
til Sterfboeds middel anført som er penge 9 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
No. 32. Jørgen Hernansen boende paa Baggegaarden i Clemmedsker sogn var her tilstæde og vedstoed 
at hafve til S: Albret Hartwig ofver dreged imod dend betalning Jørgen Hermansen paa S: Albert 
Hartwigs weigne hos Jacob Koefoed i Svaniche her annammed den anpart og rettighed Jørgen 
Hermansen som tilkom, paa skifted /: paa sin hustruis weigne /: efter Niels Eriksens S: Hustru i Grødbye 
udi Aakier sogn hvilken anpart Jørgen Hermansen tilligemed de andre arfvinger paa sin hustruis weigne 
arfvede aom efter ergangne skiftebrefvis indhold penge 16 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Summa andrager forskrefne Tilstaaende Gield til penge 207 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Hvor nest følger dette Sterfboets Jorde goedsis taxt og der ofver holte de forretning, af Wel Edle og 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller med hos hafvende 3de Herrits fougden opretted hvis indhold, 
og meening er for mældendis nemlig. No.1.(5 en ½ rixd., 151: 1703. Christian Bram Wur: Anders Müller 
til Wallendsgaard Etc: Lands dommer ofver Borringholm, giør witterligt, at aar 1703 torsdagen dend 28 
juny var irg efter S: Albert Hartwigs arfvingers begiæring, paa Wallendsgaard i Nyekier sogn for at 
taxen og paa penge at sætte dend S: Mands efterlatte jorde goeds med videre, og var samme 
arfvingers til mig giorde begiæring af følgende indhold nemlig, Høy Edle og Welbyrdige Hr: Lands 
dommer Ancher Müller høytædle fornemme goede welynderer, saa som Albert Hartwig kort siden er 
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ved døden afgangen, og efter hammen, til endelig skifte og deehling for nødenhed ud kræfver 
formedelst en deehl Creditorer saa og dem som af dend S: Mand ved sine udgifne pandte brefve udi en 
deehl ham berettiged jorder gods en forsikret med Gield som den S: Mand sig her efterlatt, at der for 
alt hvis jorde dend S: Mand med rette tilkommer efter der hos følgende forteigelse og jorde bog hand 
ihende hafde skal taxeris efter hart korned  bereigning, hvilken taxering vi teinstlig wil formode efter 
hans Kongl: May: Allernaadigste forordning anleednings anleedning Welb: Hr: Landsdommer sig vil 
lade behagge, self at forrette, og dend forretning maatte os der efter gifvis beskrefven at  dend til 
demmen som skifted efter hammen forwalter kand lefvere hvor efter de til Gieldens betalning kand 
giør udlæg og indførsel til hvis gield som efter lowens gemæs den S: Mands retmassig skyld befindes, 
for saavidt løeøre goedsed ey kand tilstræke hvornest guds beskiermelsis forynskning vi forblifver 
weledle og welb: hr: Lands dommers tieneste skyldigste tinner Eskild Hartwig Jørgen Ollesen Sonne. 
Wallendsgaard dend 12 juny 1703. paa egen og min Moders weigne Herman Hansen Soede. No.1. ( 5 
en ½ Rixd. 150. 1703. Bram Mue, efter hvilken begiæring ieg hafver laded samptlig pandt hafverne som 
noged af dend Sahl: Mands jorde gods i pandt hafver forstendige at de demmen her paa stæden vilde 
ind finde om de ved denne forretning noged kunde hafve at paastaar eller er inden. Og er samme 
pandt hafver. No. 1. Kongl: May: Ampt skrifver her paa landet Seigs: Hans Henrik Skoer, No. 2. 
afgangen oberste Lieuntnant Buggen Hagens efter lefver skrifver Anna Margreta Von Guzangen: No. 3. 
Hr. Hans Ollsen Sonne Sognepræst til bolskier, og Nexøe meening heder. No. 4. Hans Svendsen boede 
Wæster i Rydsker sogn. No. 5. og Marne Sahlig Hr: Jørgens nu wærende paa Cannikegaarden i Boelsker 
sogn dernest hafver jeg beseetalt det dend S: Mand Albert Hartwigs forhen tilhørte og efterlatte jorde 
gods, hvorleedis det udi bugninger og andre der til liggende lei ligheder og herligheder, er beskaffet, og 
forre findes, sampt efter hans Kongl: May: allernaadigste udgangne forordning af 4 Marti 1690 dens 
formelding taget Herrits fougden nemlig. Daniel Bark af Wæster Herred, Anders Fyhn af Øster Herred 
og Jacob Lorensen af Synder Herred, og til mig for at lade forretningen tillige af demmen underskrefres 
efter di goedsed, forde tvende Herreder er beligende og var Landsting skrifveren Jens Pedersen Lestler 
tilstæde, som skrev udi bemelte forretning, nok var ofværende dend S: Mands Albert Hartwigs 
efterlatte kiereste Kirsten Hansdaatter Koefoed, og hendis Søn og laugwærge Herman Hansen Soede, 
sampt Eskild Hartwig paa Frendegaard i Ibsker sogn, paa egen sin broder Mortten Hartwigs og sin 
broder afgangne Claus Hartwigs daatter Magdallene Clausdaatter Hartwig deres weigne, item Jørgen 
Olsen Sonne paa Leensgaard paa sin hustru Karen Hartwigs weigne, og blef da for os fremlagt, en 
jordebog under arfvingernis hender dateret i dag dend 28 January anno 1703 hvor af kand sees hvad 
Wallengsgaard og det goeds som forhen der til ligget hofver saavit S: Albert Hartwig endnu til forte 
skylder og er udi Hart korn nemlig, Wallengsgaard er efter forne jordebog sampt skiftebrefvet ganget 
efter S: Hr: Hans Jensen Soede for dem Prouste her paa landet og Sognepræst udi Nyekier sogn, 
Hartkorn 12 tønder det forhen dens tilliggende jordegoeds som boet endnu til hørrer er Dend 1. 
wornede i Aakier sogn som Lars Nielsen paaboer Hartkorn 8 tønder og 1/1 skepp dend 5 wornede 
sammesteds beboes af Hans Berrilsen Hartkorn 7 tønder 2 skep. Dend 11 wornede ibeden beboes nu 
af Jens Christensen 5 tønder ½ skep., dend 6 wornede i Ibsker sogn som Jacob Morttensen paaboer 
Hartkorn 8 tønder 5 skep, dend11 wornede i Pedersker sogn som Peder Larsen beboer 5 tønder ½ skep 
følger nu det goeds som dend S: Mand til sig for handlet hafver af Mortten Hartman, samt Lars 
Koefoed og Iver Larsen Item Morten Tøgersen Marsvin udi Malmøe, og Ysted udi Skaane efter adkomst 
brefves udvisning dateret dend 19 juny 1697 Item 16 septenber samme aar hvilke brefve blef 
paaskrefven og arfvingerne igien lefveret og er saa meged dette boe der af endnu tilhører, nemlig udi 
Povelsker sogn, dend 4 wornede Jens Persen Hartkorn 7 tønder 2 skep. Dend 5. wornede Lars Pellesen 
Hartkorn 7 tønder 2 Skep. Nok en dehlgaard parter som S: Albert Hartwig sig til forhandlet hafver af 
Welbyrdige Christian Bild til Dubek udi Skaane efter skiødets udviisning dateret Kiøbenhavn dend 9 
april 1701. som blef paaskrefven og igien til arfvingerne lefvered, nemlig i Pedersker sogn af dend self 
eier gaard som Herluf Jensen nu beboer Hartkorn 3 tønder 1 skep. Udi dend 5. self eiergaard Hartkorn 
2 tønder 1 fiering. Udi dend 6te self eier gaard Hartkorn 6 tønder 4 skep. ½ fiering. Lands dommer 
tilspurdte samptlig arfvingerne, om de ved denne forretning hafve noget at erindre da da vilde gifve 
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det til kiende, hvor til samptlig arfvingerne svarede at de ike hafde noget at erindre uden begiærte at 
dette jorde gods maatte blifver sagt som forsvarligt kunde være, og saa høytmueligt, efter di efter di 
der er witterlighed i Sterfboet, dog saaleedes at Creditorrerne ike skal lide nogen skade Amptskrifveren 
Sr: Hans  Henrik Skor, var her paa aastæden, ike self tilstæde, men ved sin skrifvelse af 27 Juny 1703 
loed forestændige at hand hafver en dehl af dend S: Mands jorde goeds udi pandt nemlig, 
Wallendsgaard, og dend 3 self eier udi Pedersker sogn, hvor om hand paa Sterfboet naarskiftet holdes 
skalvise begierte at bemelte gaarder maatte saaleedes taxeris at hand paa sine penge ike skulde lide 
nogen skade. 
Fru Oberste Lieutnantske bugen sagens Anna Margreta Von Qutsungen, loed til kiende gifne at hun 
hafver dend 6. wornede gaard udi Ibsker sogn i pandt fra dette Sterfboes midler, mens som S: Albret 
Hartwig. Haver saalt eiendommen sampt biugningen og andre herlighed fra denne Gaard til bunden 
Jacob Morttensen som den nu  beboer,hvilken forde eiendom sampt biugning og anden herlighed 
tillige med alt andet saavit S: Albert Hartwig der af tilhørte hende og var udi pandtsat saa at hun 
betrygter sig pandted nu ike skulde være gaatnok for den Capital hun der udlaant hafver, da begiærrer 
hun at dette ved denne forretning maatte blifve observeret, og bemelte 6te wornede gaard nu ike 
høyere maatte blifve sat end hans Kongl: May: allernaadigste der om udgangne forordning kand 
formælde paa det hun ike skal lide nogen skade, og ellers vil  naar endelig skifte holdis videre angifve 
hendis prætentioner . 
Hr: Hans Sonne Sognepræst til Bolsker sogn og Nexøe meenigheder lod fremlagt noged paa sin Moders 
Marne S: He: Jørgens weigne er inden om det 5te wornede i Aakier sogn hvor Hans Berrildsen bekom 
at bemelte hans Moder skal have pandt hafverske i samme gaard, og der formoedede at samme 
gaarden saaleedis blifver Testert at hun for sit kraf kand blifve skadisløs holden hver om videre naar 
skifte skal holdis efter dend S: Mand blifver indlefveret hendis Prætensioner. Hr: Hans Sonne oaa sin 
egen weigne foregaf sig at hafve tvende gaarder i pandt beliggende i Povelsker sogn som er dend 4de 
og 5te Wornede som af hvis og Lars Pellesen beboes, hvilken gaarder hand for Moder iligemaade at 
blifve efter hans Kongl: May: forordning lovlige taxerede, saaleedis at hand ike skal lide skade paa sine 
penge efter di hand agter at blifve ved sit pandt hvor om hand paa Skiftestædet  videre vil indgifve sine 
prætensioner naar skiftetendelig blifver holdt, Hans Svendsen af Rysker sogn forreviste it pandtebref af 
S: Albret Hartwig indgivet dend 27 April 1695 bydende paa Capital 200 Sld., hvor for hand udi 
Wallendsgaard er forsikret og Pricriteret formodede at samme Wallendsgaard saaleedis blifver 
taxered, at ingen sig der ofver kand hafve at besværge, og hand paa sine penge ej skal lide nogen 
skade flere angaf sig ike som ved denne forretning noget kunde hafve at erinder, ej heller er meere 
jorde gods, angifvet som dette Sterfboe nu kunde tilhørre, hvor for godset er blefven testeret efter 
hans kongl. May: allernaadigste udgangne forordning, om jorde goedsis toft udi Danmark af 31 January 
1691 saavit dette Sterfboes tilstand kand tillade, og først anført Wallendsgaard udi Nykier sogn som er 
Hantgaarden for dette Specificacerede goeds og befunden at være Hartkorn 12 tønder, have under er 
beliggende tvende udhuuse som foruden videre prætension, endnu tilhørrer forde Wallendsgaard, nok 
3de huuse hvor af biugning tilhørrer, de der udi boende folk, men grunden hvor paa de staar tilhørrer 
endnu hofvet gaarden, ” Item findes it huus som tilhørrer Hans Nielsen, med grund og alt saa vil 
hammen er udvist efter det bref hand der paa hafver saa at hand allernset af dette hvis giør dagswærk 
til gaarden ” Skovene til berørte Wellendsgaard befindes ganske for huggen, saa at det udi ike er nok til 
gaardens fornøden reparation – gaardens biugning udi sig self findes saaleedes ved magt, at den ike 
behøver nogen stoer reparation saa findes og paa samme gaard en stoer deel huuse, som kund reignis 
for biugning som en bundegaard ike behøfver der findes og anden herlighed til gaarden med lyker, 
damme, og gange, hvor foer om sine gaard med der tilliggende eiendom udhuuse biugninger skov og 
anden herlighed saavit Specificaret er sampt alt hus der tilliger nu er taxeret for penge 1000 Rixd.,  
Dend  1. waarnede i Aakier sogn som er Hartkorn 8 tønder ½ skep. Er ganske forfalden udi biugningen 
og behøver stor Reparation, saa findes den tilej heller nogen skov eller sønderlig herlighed, uden it 
udhuus som staar paa samme gaards grund og er dend der tilliggende jord og eiendom heel slet, hvor 
forre dend ike kan taxeris høyere end 35 Rixd: for hver tønde Hartkorn er 282 Rd. 5 mrk. 8 skl.,  
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Dend 5. wornede i bemelte Aakier sogn er Hartkorn 7 tønder 2 skep. Og befindes saa vel horden udi 
biugningen at bunden for sig og sine sampt tilsat qveg og aufling der med kand være behiølpen saa 
kand bunden og drifver self og svare til alle afgifter, hun forre denne gaard taxeris efter høyeste be: 
Kongl. Forordning ag 31 January 1691 dend 2 art hiem tønde Hartkorn for 40 Rixd: eller er 293 Rxd. 2 
mrk.,  
Dend 11 wornede i bemelte sogn er Hartkorn 5 tønder 1 skep. Hvor paa iligemaade findes saadan 
biugning at bunden sig der med kand behielpe og udi andre maader af lige beskaffenhed som det 5te 
wornede, hvor for hver tønde Hartkorn af denne gaard og taxeris for 40 Rixd. Er 203 rixd; 2 mrk.,  
Dend 6. wornede i Ibsker sogn er Hartkorn 8 tønder 5 skep. Fra denne gaard befindis eiendommen 
sampt biugningen herligheden og anden tilligelse at være bort solt til den der paa boende bonde Jacob 
Morttensen, saa at ike meere er tilofvers en  Dend afgift bunden aarlig pleier at yde hvor foer hver 
tønde Hartkorn  ike høyere kand bereignis eller nu her taxeris end for 26 rixd. 4 mrk., tønden, er 235 
rixd. 3 mrk. 5 skl.,  
Dend 11 wornede udi Pedersker sogn Hartkorn 5 tønder ½ skep. Er af lige beskaffenhed som den 5te 
og 11. i Aakier sogn hvor hver tønde Hartkorn taxereis for 42 rixd, er 203 rixd, 2 mrk., følger nu det til 
kiøbte gods nemlig den 4. og 5te wornede udi Povelsker sogn som Jens og Lars Pelle sønner beboer er 
hver udi Hartkorn 7 tønder 2 skep. Giør 14 tønder 4 skep. Hartkorn, og findig saaleedes holden udi 
biugning, at bønderne til sig og sine sampt til deres Qveg og aufling der med kand behielpe, og 
behøfver ey helder nogen stoer reparation men den der til liggende jorder en deel har forderfvet af 
sand og ike sønderlig herlighed i andremaader dog efter udi de der paa boende bunden aarlig kand 
betalle, hvis de bar, og saa fore de ved detteSterfboe findes stoer Gield og witløftighed taxeris de og 
hver tønde Hartkorn for 40 rixd. Er 568 rd. 4 mrk., videre følger de til købte gaarden parter udi Persker 
sogn nemlig af den 3. self eiergaard som Herluf Jensen nu beboer Hartkorn 3 tønder 1 skep. Kand efter 
di bunden self den der tilliggende grund og eiendomb sampt biugning med videre som andet saadant 
self eier gods:/ ike høyere taxeris hver tønde Hartkorn efter anleedning af høyeste be: Kongl: 
forordnings 8 tønder end for 26 rixd. 4 mrk., giør 86 rixd. 2 mrk. 10 skl., udi dend 5te self eiergaard af 
lige beskaffenhed som andet self eiergoeds, saa at hos bunden ike ejer meere der udi end dend aarlig 
afgift som denne gaards besidder formedelst eien dommens ringhed skyld ike aarlig kand betale, hvor 
fore hver tønde Hartkorn ike kand reinis høyere end half parten imod andet saadandt goeds for en 
tønde Hartkorn 13 rixd. 2 mrk. giør 27 rixd. 1 mrk. 5 skl., af dend 6te self eiergaard Hartkorn 6 tønder 4 
skep. Denne gaard er udi allemaader af lige beskaffenhed som dend 9de self eiergaard hvor fore hver 
tønde Hartkorn settis for 26 rixd, 4 mrk., er 178 rixd. 2 mrk.,  
Summa Summarum beløber saa forskrefne Hovetgaard, med huus forhen der tilliggende hafver saavit 
dette Sterfboe nu tilhørrer saa vel som det siden der til kiøbte goeds til penge 3097 Rixd. 12 skl., her 
fra afgaard lands dommer tilkommer for at reise omkring at besee goedset sampt gifne vedkommende 
skifte tilkiende at denne forretning skulle foretages, Item for sinne reiser og umage med afsette dette 
goeds tillige med beseillings penge udi alt 20 rixd. :/: Herreds fougden Daniel Bark for sin umage og 
reise bekostning 2 rixd. :/ Herrits fougden Anders Persen Fyhn for sin umage og reises bekostning 3 
rixd. :/: Herrits Fougden Jacob Lorensen for sin umage og reisis bekostning 4 rixd. :/: Lands tings 
skrifveren for sin umage ved denne forretning 6 rixd., :/: til stempled papir 1 rixd. 3 mrk., slet papir 1 
mrk., Summa Rd. 4 mrk., /: 
Blifver saa igien til Sterfboet bæste sampt Credirtrerne 
 penge Rixd. 3060. 2 mrk. 12 skl.,  
At dette saaleedes er forretted som lands dommeren agter videre at forsvare og bekiendt vil være 
setter han sin egen haand og zigneter her under og skrifver forde Herrets Fougden efter den Kongl: 
forordning dette tillige med under, Actum Wellendsgaard Anno Et Die Ut Supra.  
Ancher Müller. Daniel Bark.   Anders Pedersen Fyhn.    Jacob Loransen.     Jens Leslen. 
Summa andrager forskrefne jordegoeds efter taxen til penge 4645 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
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Anno 1703 dend 3 July er efter lovlig giorde tillysning, møtte paa S: Albret Hartwigs Sterfboe paa 
Wellendsgaarden i Nyekier sogn af efter skrefne Paa  Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og 
Velbaarne Hr. Obersten Ober Commendant og Amtmand Waldemar Reedz ved sin fuldmegtig efter 
ordre paa hans welbaarnheds egen weigne Skifte skriveren Henrich Brugman, Paa Enkens Kirstine Hans 
Koefoeds daatteris  Veigne hendis Søn, og laugwærge Herman Hansen Soede, boende i Rønne, denne 
S: Mands Albret Hartwigs arfvinger Eskild Hartwig boende paa Finnegaard i Ibsker sogn. som er hans 
broder, paa egne og dend udenlands broder Mortten Hartwig og sin broder daatter Magdalena Claus 
Hartwigs daatters weigne. For demmen Eskild Hartwiger weigne, paa deris weigne møtte. Saa og 
møtte Jørgen Ollufsen biende paa Leensgaard i Østerlaursker sogn, som haver denne S: Mand Albert 
Hartwigs søster Karne Poul Hartwigs daatter, hvor vi da og efter følgende dato hafver foretagen at 
Examinere Sterfboet efter S: Albert Hartwig befindes bort skyldige Giels og Prætensioner som i 
følgende maader udi bemelte 2de mænds ofverværelse passeret nemlig Kongl: May:Amtskrifver og 
Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin indgifvende reigning som her hos er vedhefted 
datered dend 3 july 1703 under Hr: Amptskrifverens egen haand og er lydende først om tvende 
obligationer, dend første dend 15 april aar 1694 paa capital 473 Rixd., og rente deraf fra dend 15 april 
1701 opteigned til dend 1. july med reignis som er 2 aar og 11 ugger aarlig fem proconto er 52 rixd. 12 
skl., er 525 Rixd. 1 mrk. 12 skl., nok efter dend anden Obligation af1. November sidst afvigt er skyldig 
Capital 283 Rixd. 5 mrk. 8 skl., rente der af fra forde 13 November og til dend 2 july 1703 som er 33 
uger aarlig 5 procento 8 Rixd. 5 mrk. 9 skl., er 292 Rixd. 5 mrk. 1 skl., med videre vel bemelte Hr: ampt 
skrifverens andre der hos lefverende 2de reigninger og udi for berørte 2de Obligationer af denne S: 
Mand giorde forsikringen for dend første udi Wellingsgaarden, og for dend sidste giort forsikring udi 
dend 3 gaard Herlof Jensen paaboer i Persker sogn, saaleedes som Obligationerne udi sig self anf 
mælder, hvor af Copiæ efter begiæring under Hr: Amptskrifverens egen haand udviser og forclarer som 
tillige med berørte reigninger formelder saaleedis nemlig. Regning paa hvis S: Albret Hartwig til mig 
efter 2de hans udgifne Obligationer og ellers i andre maader er skyldig efter den Sl: Mands Obligation 
af 15 April A: 1699 Capital 473 Rixd., rente den af fra 15 April 1701. og til dend 1. july 1703. med regnis 
som er 2 aar og 11 ugger aarlig 5 procent er 52 Rd. 1 mrk. 12 skl., er 525 Rixd. 1 mrk. 12 skl., nok efter 
hans Obligation af 13 November sidst afvigt er skyldig Capital 283 Rd. 5 mrk. 8 skl., rente der af fra 
forde 13 November og til d. 2 july 1703 som er 33 ugger aarlig 5 procent 8 Rd. 5 mrk 9 skl., er 292 Rd. 5 
mrk. 1 skl., for forde capitaler er mig efter Obligationernis formelding giordt forsikring udi 
Wellingsgaard i Nyekier sogn og udi dend 3 self eiergaard udi Persker sogn som Herlof Jensen paaboer 
som af hos følgende Obligationer er at see i mens som fornefnis skal bemelte 3 gaard ike fuldkommen 
tilhørrer afgangen S: Albret Hartwig da om de vedkommende saa synis at de 263 Rd. 5 mrk. 8 skl., med 
sin rente som er bestaaende i bemelte 3 gaard i Persker sogn maa tillige med den Summa som mig udi 
Wellingsgaard tilkommer der udi indføris er ieg der med fornøyet paa det disse tvende fordringer 
kunde være paa it stæd, endnu efter den S: Mands sedel dateret den 27 february indeværende aar 
hvor for ieg skulle hafve haft 4 tønder smør som ike mig er lefveret blef ham af mig betalt penge 95 
Sld. 63 Rd. 2 mrk., efter forfølgende Specifiation paa en deehl omkostninger der er gangen paa noget 
gods S: Albret Hartwig med mit skiber nu har ladet ud forre sampt paa nogen hafver ieg ham samme 
tiid laan tilkommer ieg 38 Rixd. 2 mrk. 6 skl., tilkommer at svare af dend 7 gaard i Nykier sogn, Oktober 
qvartal 1702 sampt, January og April Qvartalen 1703 af forde gaard i Nykier sogn á qvartalen 5 mrk. 10 
skl., er 2 rixd. 4 mrk. 14 skl., er til som 41 Rd. 1 mrk. 4 skl., for Willingsgaard og goeds for samme 
tvende qvartaler  

A Rd. 4 mrk. 13 skl., er 8 Rd. 2 mrk. 7 skl., Nok dend ½  jordebogs restands af dend 7de gaard for 1702 
til 1. may 1703.  4 Rd. 2 mrk. 13 skl., Landgielden for indeværrende aar af efter bemelte gaard kand ej 
her anføris saa som det mig ej er bevist om de vedkommende vil yde smør og korn eller ej ilige maade 
vil skifte betienterne Obsevere july og Oktober qvartaler for indeværende aar nok tilkommer ham at 
betale for eg og seik af kunsker og Nøker saa og Clemmedsker sogn erfor sandemand skabet for 1702 
til 1. may 1703 3 Rd: 1 mrk. 8 skl., Summa 938 Rd. 4 mrk. 13 skl., Nok laant dend S: Mand for nogle aars 
tid forløb, it jern beslagen skrin hvilket jeg forlanger ieg In Natura maatte lefveris som formodis udi 
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boet maa findis, nok laant ham som hand beretter at vilde bringe til en dom hand loed raste ved sin 
gaard 14 støker juhl børrer med bolter, sampt 14 støker haker, og 14 støker jern speder hvilket ilige 
maader forlanges in natura mig maatte tilstilles mens i fald det iej kandskee, koster støked af juhl 
børrer er 4 mrk., og støked af hakerne 28 skl., og støket af bolerne 1 mrk., og støked af spaderne 3 
mrk. 8 skl., Rønne d. 3 july A: 1703. Hans Henrik Skor Specification paa hvis omkostning der er gaaen 
paa det Sahl: Albert Hartwig lod udskibbe til Koøbenhavn med Kristen Johansen kiød a 2skl., er 12 skl., 
en tønde lamme kiød 2 skl., en tønde en fiering torsk 5 skl, en tønde en otting smør 9 skl., 2 støker 
spede Lope 6 skl., 3 sæt salted lape for 6 skl., en skep. Gryn ½ skl., 2 lispund ostee 4 skl., 2 lispund tellig 
1 skl., 62 tp. Haure 62 skl., her paa op penge 13 skl., 2 Consuniption og Accissen, af 7 tp. Kiød á4 mrk 3 
skl., er 4 Rd. 5 mrk. 5 skl., en tønde en otting smør á 4 mrk. 12 skl., er 5 mrk. 6 skl., en tp. Torsk á 10 skl 
er 13 skl., 2 spege lapse á 13 skl er 1 mrk. 10 skl., 3 fieringer saldet lap 1 mrk. 7 skl., en skeppe gryn 6 
skl., 2 lispund oste 4 ½ skl., 2 lispund tellig for 10 skl., 62 tp. Aure á tp. 2 ½ skl er 1 Rd. 3 mrk. 11 skl., 3 
fragten er af 10 tp. 1, otting tønde gards á tønden 24 Skl. Er 2 Rd. 3 mrk., 2 sepe layser á 4 skl er 8 skl., 
en skippe gryn 2 lispund oste og 2 lispund tellig penge 12 skl., 56 tp aure á 12 skl som blef lefveret 7 
Rd., Summa 9 Rd. 1 mrk. 2 skl., her fra ført der fra byen 3 Rd: der af tilkommer S: Albert Hartwig paa 
sine 3 tønder 1 Rd. 4 mrk. 12 skl., tilkommer saa mig her paa 17 Rd. 2 mrk. 6 skl., nok laante S: Albert 
Hertwig som Mons = Herman Hansen vel er vidende in december 1702. som blef ofver sendt til 
Kiøbenhavn med forde Kreiert Johanis = 62 tønder aure hvor paa er lefvered ved Hans Larsen 10 
tønder og ved Lars Hansen 10 tønder rester igien 42 tønder som blef lofvet In Natura at lefveres 
saafremt der for ike skulle betales leye saa meget som det Gielde paa fremmede stæder, mens som 
det ej er efter kommet og ieg fattis saa meget til skiberannets fragt bereignis lispund for 3 mrk er 21 
Rd., Summa = 38 Rd. 3 mrk. 6 skl.,  
Rønne dend 28 juny 1703 H:H:Skor og blef samme forde Copier nu imod nu imod originalenne 
Conserred som blef paaskrefven, og Hr: Amptskrifverens fuldmegtig Mads Ollufsen som berørte 
ducomenter i dag her paa Sterfboet indlefvered saa igien lefvered og copierne som før ermelte her ved 
forretningen beholden hvor efter Hr: Amptskrifver her af Sterfboet Prætenderer først sammen reigned 
938Rd. 24 mrk. 13 skl., giør 1408 Sld. 13 skl., Jeg under skrefne Albert Hartwig til Willingsgaard paa 
Borringholm kiendis og hete med witterligt giør, skyldig at være til Kongl: May: amptskrifver og 
Ridefouget Sr: Hans Henrik Skor penge 4.73 Rd.siger fire hundrede halffierdesindstinge og tri Rdaler 
som hand mig i reede penge med forstragt husver, hvilke penge jeg lofver reedeligen og vel at betale 
til bemelte Hr: Amptskrifver eller hans arfvinger naar begiæris med sin tilbørlige rente fra under 
skrefne dato, og forpligter ieg mig og mine arfvinger en for alle, og alle for en at holde Hr: amptskrifver 
og hans arfvinger uden skade og skadisløs i alle optenkelige maader, og paa det Hr: skrifver dis bedre 
kand være uden skade skal hand væreforsikret og pandtsat, min nu paa boende gaard, kaldis 
Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm beliggende, indtil hammen dend sidsteskillen, med deted 
første blifver skadisløs betalt, hvor efter bemelte Hr: Amptskrifver naar hand pengene ej lenger hos 
mig vil hafve svarende frem for nogen anden Creditor giører sig betoldt dog hvis ieg her paa tiid efter 
anden will betalle, er byde Hr: Amptskrifver sig at annamme, og paa denne Obligation afskrfver, des til 
yder meere beskrifning hafver jeg denne min forskrifning med egen haand under skrefved og mit 
sædvanlige zignet hers trygt, Actum Rønne  Dend  15 April 1699 Albert Hartwig.   
Renten her af er betalt til 15 April Aa. 1701 med 47 Rd., der for qviteres H:H:Skor. :/: bekiender ieg 
under skrefne at være skyldig til Kongl: May: Amptskrifver Sr: Hans Henrik Skor penge to hunrede og 
firesindstjve Rixd. 5 mrk. 8 skl., siger 283 Rixd. 5 mrk. 8 skl., hvilke penge ieg lofver redelig og vel at 
betale naar begieris, saa amptskriveren af mig og mine arfvinger en fore alle, og alle for en, skal være 
og blifve uden skadesløs holden i alle optenkelige maader til bekreftelse under min egen haand og paa 
det forde amptskrifver desto beder om sin betalning kand være forsikret, pandt sætter ieg ham én min 
tilhørende gaards langl. Udi Pedersker sogn. som er d. 3 i jordebogen, og Herlof Jensen nu paaboer 
hvilke forde penge med sin rente fra dato som melt er til amptskrifveren, eller arfvinger af mig og mine 
skadesløs blifve betaldt som saaleedes af mig udtyggelig skal holdes og efter kommis Rønne den 13 
November 1702 jeg signe at hafve bekommet af edle Hr: amptskrifver to hundrede tri og firsindstufve 
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Rixd. Fem mrk. 8 skl., som er foruden mind forige udgifne Obligation Albert Hartwig.  Jeg under skrefne 
bekiender her med at hafve efter min wenlige og tienistlige begiering bekommet af Kongl: May: 
Amptskrifver, edle Sr: Hans Henrik Skor reede penge 95 Sld., for hvilke fem og half femsindstyve slette 
daller, jeg lofver paa troe, ære, og redelighed at lefver til Hr: Amptskrifver nu udi tilkommende som er 
fem tynder smør, som skal verre gat, og yde ferdig, og fuld vegtig og saa fremt jeg ike forde femtp: 
smør lefverer for pligter jeg mig at betalle til edle Hr: Amptskrifver, for hver tynde smør lige saa meget 
som hand høyste der fore paa fremde stæder kand bekomme, og der udi at holde Hr: Amptskrifver 
uden skade og skadisløs i alle optenkelige maader til witterlighed under min haand, datum 
Wellingsgaard dend 27 February Aa. 1703. A: Hartwig dette er ret Cpie efter Originallerne Testerer 
H:H:Skor. 
 
Belangende de forhen af Hr: Amptskrifveren Pætendered Materialier da vedgaar samptlige arfvingerne 
ej meere der af end 12 juhl børrer med 12 bolter. Item 12 spader, og haken, da som det nu ike findes 
og de materialier ikun forhen er laant, og arfvingerne siufvis der for ej saa meged at kunde 
Prætenderis, som Hr: Ambtskrifveren der for i sin reg: opsætter var de saavit der udi Resolverit at der 
for  Summen indtil widere nu anføris som opdrager nemlig. 
for hver julbør 4 mrk., for hver bolt 1 mrk., for hver hake 1 mrk. 12 skl., og for hver spade 3 mrk. 8 skl., 
er 30 Sld. 3 mrk., belangende forstaaende 7 gaards halfve landgilde for indeværende aar 1703. lofved 
Herman Hansen Soede in Natura at vil lade lefvere udi Amptstuen sampt qvartal skatten for july og 
Oktober qvataler af den 7de gaard og den andeel Wellingsgaard self Contribuerer /:  
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter forhen med denne S: and giorde afreigning og nu ofverseet 
regenskab hvor saa befindes /; naar Willum Jacobsen self opbærger de 16 Sld. 2 mrk. som ham er 
tillagt hos Niels Eriksen i Grødbye i Aakier sogn, saa tilkommer Willum Jacobsen her af boet fordring 20 
Sld., :/ 
Johan Basilius Tobak Spinder i Rønne fordred efter nu giorde afregning som vedgikes at restere til 
Johan Basiliusis penge 21 Sld. 2 mrk. 5 skl., :/: 
Nicolaus Jacobsen i Rønne fordred og tilkommer efter nu ofverseet regenskab som nu vedgikes at  
restere penge 6 Sld. 1 mrk. 10 skl., :/: 
Herman Bohne Henningsen i Rønne fordred efter sin sedel 14 mrk., er gaat giort efter S: Albert 
Hartwigs egen haand og af  reigning den 28 December 1696 penge 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Jens Hansen Told Wiisieteer boende i Rønne fordred efter sin forteignelse for 2 lispund it skaalpund 
gamle 14 mrk., 7 skilling, som arfvingerne angaf at være af denne S: Mand betalt til en lybsk Kiøbmand, 
beror til nermere oplysning og beviis, ogbr denne post der for af skifteforwalteren henvist til low og 
rett. :/: 
Jens Madsen i Rønne lod indlefvere sin regning, hvor udi hand opskrifver at skulle hafve her i boet at 
fordre 12 Sld. 1 mrk., Iblandt hvilken regning opskrifver af Jens Madsen at tilkomme 8 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
paa en deehl haure, som er soldt i Kiøbenhavn hvilke penges opskrift arfvingerne ey wilde vedgaae, og 
formeener lovligbur beviisis, idet øfrige befindes Jens Madsen efter Albert Hartwigs regenskabs bogis 
indhold her til Sterfboet at være skyldig penge 7 mrk., :/: 
Hans Jørgensen Cantsler i Rønne fordred efter sin afreigning som nu vedgis penge lefverrende sin 
fordrings self af den tredje july 1703. som lyder paa Capital 30 Sld., som Jes Rask med Capi: Mortten 
Bohnis Specification, nu beviiste hvilken, Jes Rask af Mortten Bohne paa sin kieristis arfve part er 
ofverdragen og er samme Specification datered d. 4 april 1699 og Prætenderede Jes Rask af berørte 30 
Sld., rente fra den 7 December 1698. til dato aarlig 6 mrk er 6 Sld. 3 mrk. 8 skl., og widere fordrer Jes 
Rask som ham skal være tilholde efter hans kieristis farbroder Jørgen 3 mrk., hvor af Prætenderis rente 
fra den 18 juny 1702 til dato 1 mrk. 8 skl., hvilke Prætenderede 3 mrk., som Jes Rask efter S Jørgen 
Bohne arfvede vil Jes Rask med den S: Mand skiftebref bevise naar S: Albret Hartwigs arfvinger det 
begiær at see og hvad som Jes Rask her paa af denne S: Mand Albret Hartwig har bekommed, er 
bunder hand sig at vil Decordere, her om blef Jes Rask og dette Sterfboes arfvinger for eened, at Jes 
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Rask for ald forskrefne Prætention skal have udleg her af boet for penge 17 Sld., Hans Hiort i Rønne 
fordred efter sin sedel som vedgikes penge 3 mrk. 10 skl., :/: 
Byeskrifver Mads Pedersen boende i Rønne fordred efter sin fortegnelse som vegikes penge 6 Sld. 1 
mrk. 4 skl., Olluf  Pedersen Hold boende i Rønne fordred for en fiering torsk som vedgikes 1 Sld.1 mrk., 
S: Tolderen Mogens Pedersens efterlatte kieriste Anna Hansdaatter S: Mogens Pedersens lod fordre 
som vedgikes penge 15 Sld., Niels Joensen Smid boende i Rønne fordred for adtskeelige arbieds løn 
efter opskrift untegen 9 Sld., som hand hofver at fordre for denne S: Mands lig beslag hvor om Herman 
Hansen Soede med ham giør rigtighed og i begrafielsens bekostning indbereignis som berørte Herman 
Hansen Soede som deelis har bekaasted, hvor foruden mels Joensen her i Sterfboet tilkommer som 
rester og vedgikes penge 11 Sld. 2 mrk. 14 skl.,:/: 
Hans Andersen nu boende i Rønne fordred efter denne S: Mand Albert Hartwigs egen haand opbaarne 
reede penge paa it husis pandtning som staar paa lille Myenegaarden i Aakier sogns gurnd og ej til 
pandt bekom, hvor for Hans Andersen nu igien fordrer sine udlagte penge som hand efter berørte 
denne S: Mands sedel den 25 Oktober 1702. til denne S: Mand hafver der paa lefvered som er penge 
20 Sld., :/: 
Hans Andersen Smid i Rønne efter sin Speciole forclaring som hand har arbeided for denne S: Mand, og 
der imod denne S: Mands regenskabs bogis indhold, befindes at tilkomme som rester efter ofverseet 
regenskab og arfvingerne vedgik penge 2 mrk., :/: 
Gert Jacobsen Von Kiempen Farfver boende i Rønne efter regenskab befindes at hafve her i boet at 
fordre som og hans angifvende udviser ved Jørgen Olsen paa Leensgaard lefvered at restere af boet til 
ham 1 Sld. 2 mrk. 9 skl., :/: 
Kongl: May: Byefouged i Rønne Sr: Daniel Bark fordred som er neen Sionered udi en dom som S: Albert 
Hartwig paa førre Mette Elisabeth Macobeus weigne for werfved for resterende i landgilde af 
Biergegaarden den 9 wornede i Wæstermarie sogn for A: 1700 for en fierings smør, og 3 Sld., penge 
Claus Koedoed har med tilbage staaed, og byefougden Bark siden qviterigs udvisning af 5 Oktober 1701 
hafver betalt til hvis bunden reigned for penge 8 Sld.,:/ 
Mads Koefod Hansen paa Almegaarden i Knudsker sogn fordred efter denne S: Mand Albret Hartwigs 
egen haand den 21 Oktober 1700 som vedgikes penge 20 Sld.:/: 
Summa Andrager forschrefne udførte Gields fordringer, og Prætensioner til penge 1611 Sld. 1 mrk. 13 
skl., at saa er angifven og i vores nærværelse forefunden vedgaaed og Passeret Testerer. 
H: Brugman.     paa min moders weigne som laugwærge Herman Hansen Soede. 
Eskild Hartwig. Jørgen Olsen Sonne.  Poul Rasmusen. 

Laurits Hansen. 
Anno 1703. dend 4 juli er atter med dette Sterfboes Gieldis Extrasering endnu videre  
Udi oben skrefvis nerværelse forrefalden, og da Passeret som følger nemlig  
Margreta S: Lars Larsen boende i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 2 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Lars Rasmusen Boende i Nyker sogn fordred efter afreigning imellem ham og denne S: Mand hvor saa 
befindes bemelte Lars Rasmusen at tilkomme her af boet penge 3 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Niels Persen paa Willingsgaards grunden i Nyeker sogn tilkommer efter afreigning imellem ham og 
denne S: Mand naar jorde leien tilSt: Mikelsdag nest kommende afkorted tilkommer ham igien til rest 
paa it par graae Heste her af Sterfboet penge 4 Sld., :/: 
Efter ofverseet regenskab imellem denne S: Mand og Povel Rasmusen befindes Povel Rasmusen her af  
Sterfboet at tilkomme til rest penge 2 Sld. 1 mrk. 13 skl., :/: 
Peder Rasmusen paa Willingsgaards grund tilkommer for it Røe blised Hestføll denne S: Mand Albert 
Hartwig har bekommed, og Peder Rasmusen, broder Hans Rasmusen er tillagt paa skifted efter deris S: 
Fader Rasmus Persen i Nyeker sogn og nu her i boet igien til Peder Rasmusen svaris saa som han er 
værge for sin broder Hans Rasmusen, for bemelte Hestføll 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Toer Toersen skrædder paa Willingsgaards grunde er efter afreigning tilkommer her af boet som rester 
paa adtskillige arbeide 4 Sld. 6 skl., :/: 
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Jens Ollufsen paa Willingsgaards grunden er efter afregning med indberiegned hans jordeleie 6 mrk., 
og husleie 6 mrk., til St. Mikelsdag nest kommende 1703 saa og hvis hand her i boet har arbieded, naar 
alt det afkorted saa tilkommer Jens Ollufsen her af boet at fordre penge 1 Sld. 7 skl., :/:  Olluf Thorsen 
paa Willingsgaards grunden tilkommer efter afreigning arbiedsløn penge 3 mrk. 6 skl., som forhen er 
afkorted paa hans husleie for 1703. :/: 
Seigne Hans Anders paa Willingsgaards grunden fordred for sig self for hose knytteri 2 mrk., og høste 
arbied 6 skl., item paa sin daatter Øder Niels for 7 dagis høsteløn á 4 skl er 1 mrk. 12 skl., er 1 Sld. 2 skl., 
:/: 
Jørgen Giertsen i Nykier sogn fordred for skolleløn for Elisabeth Jørgensdaatter 1 mrk. 8 skl., :/: 
Lars Hansen paa Willingsgaards grunden fordred arbiedsløn som vedgikes nemlig for vaar arbeids 
neste afviste vaars 4 Sld., og paa forleeden aars høste arbeid for sig og sin hustru tilgoede 1 mrk. 5 skl., 
er 4 Sld. 1 mrk. 5 skl., :/: 
Mourits Markmand i Rønne lod indlefvere sin fortegnelse angaaende noged i regnskabs han og denne 
S: Mand imellem var hvorimod findes i denne S: Mand Albert Hartwigs regenskab bøger at hand med 
bemelte naar reisen ved sin sidste betaling som skeede den 17 juny 1695 som var 3 Sld. 2 mrk., til 
Anders Fyhn blef foreened at deris regenskab blef saa afclared at skulle gaae lige ope, hvor for denne 
Prætention saa de ved her paa skifted er forblefven og blef af Anders Fyhn for land at det rester sig af 
det vere i capitalen ved Hasle for anded med de 14 mrk., som han Mourits Markmands weigne blef 
bekom af denne S: Mand Jørgen Andersen deigen i Nyeker sogn fordred for en skeppe Rug, og en 
skeppe Biug 2 mrk. 8 skl., Item for 4 aars Paaske rettighed af den 7 kaldis Smede gaarden i Nyeker sogn 
2 mrk., som tilsammen er efter vedgaaelse til først may 1703 er 1 Sld. 8 skl., ;/; 
Lands tings skrifveren Jens Pedersen Losle fordred efter sin indlefverede reigning, med indbereigned 9 
Sld., for denne forretning om det Sterfboes jorde goedsis taxering at skrefne, med videre som nu af 
arfvingerne vedgikes 19 Sld.,  
Lars Larsen paa Willingsgaards grunden tilkommer her af Sterfboet efter ofverseet regnskab som nu 
vedgikes af arfvingerne at reste til ham 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Sognepræsten hæderlig og wellærde mand Hr: Svend Nielsen fordred efter indsende seddel som nu 
vedgikes10 Sld., efter sedel af july 1703. til Mads Høy i Rønne ofver dreged disse 10 Sld., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter afreigning som vedgikes 22 Sld. 3 mrk. 11 skl., :/: 
Carl Ollufsen i Rønne fordred efter sin sedel 0g afreigning som vedgikes 9 Sld., :/: 
Anna S: Hans Jensens i Rønne fordred for 2 skepper salt som er indført udi den skifte forretning efter 
hendis S: Mand Hans Jensen og findes udlagt efter den S: Mands egen haand 2 Sld., :/: 
Peder Hansen ved Aaebye i Nykier sogn fordred som vedgikes 1 Sld. 2 skl., :/: 
Christen Rasmusen i Westermarie sogn fordred som rester paa en Hest 9 Sld., :/: 
Summa andrager forskrefne hvis fordring som i dag er angifven som saaleedes regtiger befunden 
penge 104 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Hvilked at saa er Passeret Testerer Henrik Brugman. 
Paa min Moders weigne som laugwærge Herman Hansen Soede.  Eskild Hartwig. 
Jørgen Olsen Sonne. Poul Rasmusen.  Laurits Hansen. 
 
Nest paafølgende den 5 july berørte aar 1703, er ey med Gieldens Extra Lowlig 
Efter berørte S: Albert Hartwig paa Willingsgaard fore tagen udi berørte vedkommendis nærværelse og 
for videre Passeret som følger nemlig. :/: Niels Morttensen i Nyekier sogn møtte her paa Sterfboet, og 
fordrende for en deel af it les høe hvor udi Hans Ibsen i Nyrbye ssmmested med ham var interseret 
Accorderet for penge 1 Sld., :/: 
Rasmus Hansen Boende i Haslef møtte og fordrede stefning penge udi en sag efter Accordering 2 mrk., 
:/: 
Hans Madsen boende i Nyekier sogn tilkommer som for ermelt efter imellem ham og S:Albert Hartwig 
opretted Contract med forsikring udi berørte taxerede Wandmølle med behørige hus penge 30 Sld., :/: 
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Ellers fordred Hans Madsen paa at vilde hafve klokeringens penge til Nyekierke for denne S: Mands Lig 
saa som Hans Madsen kirkewærge, arfvingerne angav at Salig Albert Hartwig faa aar før sin død hafvis 
til Nyekierke foræred et Ploryels alter klæde som kaastedes med des forferdigelse, en staseelig Summa 
penge saa vel som og it tinner glas ved preidkestolen formeente, derfor ij nogen klokepenge til kierken 
at betale.  
Anders Andersen Kure boende i Skarpeska i æncandskier sogn fordred efter afreigning som rester som 
vedgikes 2 mrk. 15 ., :/: 
Olluf Madsen i Clemmedsker sogn fordred for forderløn paa en stud 3 mrk., :/: 
Christen Pedersen skulle hver udsin søn Povel Charstensen af rydsker sogn, fordrer foederløn paa en 
wester forfisked til juhl 2 mkr., :/: 
Lars Pelsen gummeløs boende i Haslef fordred for sin sedel som vedgikes penge 7 Sld. 3 mrk. 4 skl., :/: 
Lars Madsen paa Stengegaarden i Clemmedsker sogn fordred som rester igen 2 Hestes af kiøbsning, og 
nu vedgikes 2 Sld., :/: 
Peder Andersen i wang tilkommer efter afreigning som vedgikes at restere penge 2 Sld. 3 mrk. 14 skl., 
:/: 
Hans Hellesen i Westermarie sogn fordred 1 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Madsen boende i Dyngegaarden i Clemmedsker sogn fordred for ir par stude at føde som 
vedgikes penge 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Mortten Mogensen i Nyeker sogn fordred fore fire –røye langhalm som vedgikes a 1 mrk 4 skl og for 
nye smør otting en mrk er 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Sørensen Væster rødsker sogn møtte her i dag paa Sterfboet og foreviste af Albert Hartwig til 
hammenudgifne obligation og pandtebref datered den 27 april 1695. med der udi giorde forsikring udi 
Wellingsgaard lydende paa laante penge 2 hundrede 2 Sld., Corant mynt efter der om paafølgende 
vidimeret Copredes videre formelding som nu blef læst og paaskrefne og Hans Svendsen igien lefvered, 
af forskrefne capital penge 200 Sld., rester rente for dend 27 april 1702 til den 27 aprik aar 1703 aar á 
5 procent er 10 Sld., fra 27 april 1703 til den 27 july 1703 er it fiering aar rente 2 Sld. 2 mrk., er capital 
og rente penge 212 Sld.m2 mrk., med under her efter rente beriegned den 10 September 1703, rix C. 
en rixd.  
Copie jeg Albret Hartwig til Willingsgaard i Nyekier sogn, kiendes og giør witterligt, at Erlig og 
Weltbaare og formeene Mand Hans Svendsen boendis -rand Rydskier sogn, hafver efter min begiæring 
forstragtning med rede penge udi goed wang bør corant mig, toe hundrede hvilke 200 Sld., jeg lofver 
paa tro og lowe til aar og dags forløb efter under skrifne date, uden skade og skadesløs med sin 
tilbørlige intel 6 procento 1. aar udi sambet Summa oprigtig at betale og paa det welb. Hans Svendsen, 
skal dis bodie være forsikret om sine –kenge saadette jeg med min kiere hustruis raad og samtyke 
hammen hermed min be: hofvet, hofvet gaard, som jeg nu paaboer pandte, hvilken gaard jeg 
bepligteve mig paa er og redelighed, ey at være pandtsat til nogen anden hvor udi handsen for nogen 
anden Creditorer skal være precoriteret, indtil hand stine penge bekommen, til wetterlighed hafver jeg 
dennethii udgifne Obligation, medegen haand skrefvet og under skrefvet og mit zigneter hos trygt jer 
kraligen era bo dit min kistofsøn, hederlige og vellærde Herman Hansen Soede at hand med mig til 
witterlighed eed vil underskrefve, Satum Willingsgaard d. 27 April 1695. Albert Hartwig.   
Efter begiering til witterlighed Herman Hansen Soede.   Lest inden wester Herrits ting den 3 September 
Aa. 1696 Testerer Daniel Bark. Mads Jensen. 
Som hiemviist paa den forretning som er holt paa Willingsgaard angaaende Albert Hartwigs 
Jordegoedsis taxering dend 28 juny Aa. 1703. Testerer Ancher Müller 
Jens Lesler. Aa. 1696 d, 14 April ylse Albret Hartwig. 
Half tønde sild, for 4 Sld. Paa renten, Hans Svendsen efter denne Obligation fra skrifning, hafver Albret 
Hartwig mig rigtig, ald paadragen rente betalt til d. 27 April indeværrende aar Aa. 1700 med reede 
penge hvor fore qviteres Satum Rydsker sogn. d. 27 September Hans Svendsen. 
Iligemaade er renten til den 27 April. Anno 1702 af denne Obligation rigtig betalt, hvor fore qviteres 
datum Rydskier sogn d. 18 September Aa. 1702. Hans Svendsen, fremvist paa skifted efter S: Albret 
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Hartwig. Paa Willingsgaard i Nyekier sogn d. 5 juli 1703 Testerer, Henrik Brugman. Dette er saa riktig 
Copil efter Originalen med sin akt og meening Testerer Hans Svendsen.  
Summa andrager hvis Gield og Pralen hioner, som i dag den 5 july i forskrefne maade er anført 
andrager til penge 262 Sld. 8 skl., Hvilked at saa Passeret Testerer H: Brugman. 
Paa min Moders wegne som laugwærge Herman Hansen Soede.  Eskild Hartwig. 
Jørgen Ollufsen Sonne. Laurs Hansen. Povel Rasmusen. 
 
Anno 1703  dend 6 July er og udi forskrefne vedkommende nerværelse med videre dette Sterfboes  
Gield og Prætensioner foretagen og saa passeret som følger, efter denne S: Mands Albret Hartwig 
Messiur, af dato Willingsgaard den 22 November Aa. 1702. med den hos følgende regning Johan 
Fniken Hagen boende i Kiøbenhavn af d. 25 maj 1703 befindes bemelte Johan Fniken Hagen her af 
boet at tilkomme som vedgikes for 15 Sld. 3 mrk., :/: 
 Efter en af S: Albert Hartwig udi Kiøbenhavn d. 26 may 1702 udgifne Obligation til Madam Mette Niels 
Povels sammesteds med indhold at S: Albret Hartwig hafver laant af berørte Madame Mette Niels 
Povelsen udi Danske Croner 53 Rixd., som er forsikred udi S: Albert Hartwigs redeste midler, og end 
videre af S: Albret Hartwig da hofvende verdt Niels Iegendt som Contions maatte underskrifve, og side 
under efter den 15 january 1703 med sin forholden rente til den dag betalt som opskrifven paa 
bemelte Obligation om formelder, nu lest og paaskrefve, i saa maader tilkommer Cautionnisten som 
hafver giort erstadtning paa denne S: Mands weigne oben skrefne Obligationens indeholdende capital 
penge 79 Sld. 2 mrk.,  der af rente bereigned fra dend 26 may 1702 til 26 may 1703 it aar andrager 3 
Sld. 3 mrk. 14 skl., nok rente bereigned til den 26 Augusty 1703 er it fiering aar 1 Sld., er saa capital og 
rente 84 Sld. 1 mrk. 14 skl., :/: 
Ingeborig Sahlig Olluf Jensen i Rønne fordred efter hendes sedel som hende tilkom paa Gl. Lundemans 
weigne for bekommende 100 legter S: Albert Hartwig af lundemand hafver bekommed 6 Sld., og der 
paa vedgik Ingeborig S: Olluf Jensen at hafve bekommed 2 tønder biug a 6 mrk er 3 Sld., rester saa 
igien penge 3 Sld., :/: 
Mads Pedersen Høy i Rønne fordred efter denne S: Mand Albert Hartwig egen sedel indhold for it 
lispund hamp som Mikel Ollufsen paa S: Albert Hartwig weigne hafver annammed hvor for rester som 
vedgikes 2 Sld. 2 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne dagen første Prætensioner og Gield til penge 105 Sld. 2 mrk. 14 skl., 
hvilked at saa er tilganged og Passerett som fore skrefvet staar Testerer H: Brugman. 
Paa min Moders weigne som Laugwærge Hermand Hansen Soede.   Eskild Hartwig.  
Jørgen Ollufsen Sonne.  Laurits Hansen. Povel Rasmusen  
Anno 1703 dend 9 july  ere vi forskrefne Atter mødt paa Willingsgaard paa S: Albret Hartwig Sterfboe 
og saa Excamineret hvis videre bort skyldige Gield og Prætensioner som i dag  blef angifven og saa blef 
forretted og Passeret som her efter følger. 
Peder Mikelsen af Østermarie sogn paa sin Moder Kirstine S: Albert Høy af Ligsted, weigne i dag 
inkrefvered en Obligation af denne S: Mand Albert Hartwig til hendis S: Mand Albert Høy udlofve 
datered d. 14 April 1686. lydende paa Capital som endnu rester30 Sld., hvor for var til forstrekning 
stilled 4 Sld., til paa landbriug jord lydende udi --- lyke med --- --- hold om her efter følger rester der af 
efter opskrefte rente for 14  april Aa. 1702 til 14 April 1703.  1 Sld.2 mrk., :/: 
No. 6. Genmark copie, kiendis ieg under skrefne at jeg hafver laant af erlig --- og welformenne mand 
Albert Høy boende i Listed 30 Sld., reede penge udi fire marks reignet udi croner, hvilke forskrefne 
tredje Sld., lofver forde Albert Høy til dette underskrefne aars dato med lige mytet regtig igien at 
betalles og der hos sin tilbørlige rente, og sætter hammen der foruden fire skepper landbiug jord i 
under pant liggendes i Smidelyken som streker sig i Synder og nør indtil overs dagen kommen at hand 
bekommer som penge igien og vil pant ære og redelighed holde hammen og hans arfvinger i alle 
maader skadesløs, at dette saaleedes i sandhed holdes skal hafve ieg denne min Obligation til 
witterlighed med min egen haand skrefved, og mit zigned her neden under trykt Anno 1686 dend 14 
April. Videre stoed der paaskrefven Aa. 1687 dend 14 April hafver Albret Hartwig betalt min rente 
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for indeværrende aar, Indførtt og lest paa skifted efter S: Albert Høy i Listed den 28 juny Aa 1688. og er 
den resterende rente til 14 april 1688 betalt efter skiftebrefved, videre formelding Testerer H: 
Brugman.   Medven dette at være rigtig copie af Originallen Testerer  
Peder PMS Mikelsen. Og som de i som meldes ligger og til hørende, saa skal for Summen her af boet 
skee fuld udlæg tillige med forde aars rente hvor videre og her efter for mel—HR: Jochim Haaik i Lybek. 
Hans fordring angaaende saa fanttis skee i Sterfboet hans fuldmegtig Jacob Copilon hans qvitering paa 
samme regning opsat in mag 1702. som melder til slutning paa 211 mrk. 1 skl., lyskb med disse ord, 
dieses ju dank be juhlt 1703. den 10 april á Rønne p. Jacob Coppelen og videre fanttis ike Sterfboet at 
S: Albert Hartwig dend 10 april Aa. 1703 at hafve til sig annammed, hvor for arfvingerne ike vilde 
stæde noged her udi om anderleedes at indføris men saaleedis den ved bemelte Povel Aristsen paa 
Kantte Danisgaarden i Westermarie sogn, fordred for it læs Høe som vedgikes penge 3 Sld., :/: 
Mortten Clausen  Ere efter dend S: Mand Albert Hartwigs regenskabs bog med videre  nu boende i 
Sandwig møtte her paa Sterfboet, og imellem ham og arfvingerne Ere efter dend S: Mand Albert 
Hartwigs regenskabs bog med videre som dem imellem væred hafver, giort afreigning hvor saa 
befindes Mons Clausen her af boet at tilkomme som i alt rester og vedgikes 3 Sld. 3 mrk., :/: 
Antonis Lindemand i Lybek efter sin af arfvingerne som rester 47 Sld. 4 skl., :/: 
Summa andrager som i dag er anført af boet skyldig Gield og Prætentioner, paa min Moder som 
laugwærge Herman Hansen Soede.  Her til Brugman.  
Eskield Hartwig. Jørgen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
 
Anno 1703 Dend 10 july. Er Atter  vi forskrefne vedkommennis ofverværellse med siden dette Sterfboe 
vedkommende Gield regenskaber og Prætension  Excamineret og saa Passeret som her efter følger 
nemlig, Hans Jensen i Røe sogn fordred som her rester af hvis han tilkom for at taxen S: Jørgen Joensen 
31 gaard ---- 1 Sld.,  
Iligemaade tilkommer Hans Svensen i Dyngegaarden i Rydskier sogn som og var nu af de smør som og 
nu rester 1 Sld., Endnu befindes efter Manden Regning fra Hr: Jostin Hartwig bek Datered den 26 
Oktober 1702, som ofver eens kommer med en hiemsendte reigning observation datered den anden 
November bemelte aar 1702 af hammen her af Sterfboet tilkommer penge 14 2 mrk. 8 skl., Skrifver her 
penge 71 Sld.2 mrk. :/: 
Jacob Johansen i Rønne har her i boet efter den S: Mands regenskabs bog efter retningat fordre 5 mrk. 
8 skl., :/: 
Hans Zandersen Dik i Svaniche eftersin tiid sente regning befindes her i Sterfboet at hafve giorde som 
vedgikes 2 Sld.,  
Møtte Capitain Hans Bistrup som nu boer paa Birgegaarden i Westermarie sogn for Mette Elisabeth 
Macbeus af hans Kongel: May: Allermaadigste er med benaadef. Og fremvist bemelte Caps: Bistrup 
2de denne S: Mands qviteringer den første dateret den 13 Oktober 1702. den anden datered den 6. 
April 1703. hvor udi befindes Capitain Bistrup til Salig Albert Hartwig har lefvered sit landgilde af 
Birgegaarden for 1702 med 3 fierings smør og fior tent penge og der for til 1. may 1703. af denne S: 
Mand Albert Hartwig qvitered og clared hvor for bemelte Fru Mette Elisabeth Maccabeus med videre 
af S: Albret Hartwig er forhen giort vi stadtning og her til vedkommende efter retninger indført, hvor 
om for Mette Elisabeth udgifne qviteringer videre formelder :/: 
Niels Nielsen boende i Olskier sogn Capitain ofver Nørre herred3 Compagni her paa Sterfboer, og 
fremviiste en fuldmagt til hannem udgifven af Mikel Hansen Lenke Qvartermester ved det Kongl: 
Lifgevarde i Kiøbenhavn datered den 14 juny 1703. med indhold at udi dette aar 1703. 1704. og 1705. 
skal hand hafve de tuener gaarden nemlig den 39. Povelskier sogn af Niels Pedersen udi beboende, og 
den 14 gaard i Pederskier sogn som Arist Ollufsen paaboer, hvilke 2de gaarde Niels Nielsen skal hafve 
under forpagtning i berørte 3 aar og som S: Albret Hartwig berørte 2de bønder gaarder har haft under 
forpagtning udi det aar 1702. som meldis udi samme fuldmagt at Niels Nielsen skal forpagtning 
pengene her af boet opbærge for berørte aar 1702 som er penge 24 Sld., og blef samme fuldmaftis 
messive nu i dag lest og paaskrefven. :/: 
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Jens Hansen i Olskier sogn som efter sin forhen til S: Albret Hartwig udgifne Reves datered den 15 
Oktober 1702. vedstoed nu i dag at hand endnu vil svare til de 2de brefve nemlig en Landstings Dom 
som hand self forhen af Peder Espersen i Røe sogn laant hafver, hvilken Dom er nogen jord angaaende 
som er melt Peder Espersen, og Jep Køller hafver haft tvisttighed om. Item it tings vidne som udstoed af 
Nørre Herredsting den 28 April 1702 angaaende it markeskiels flytning som Weft Pedersen. Og hans 
medfølger skal hafve begaaed som Albert Hartwig til ham berørte dato lefvered og lofved Jens Hansen 
eiermanden bemelte 2de brefve Peder Espersen til at svare og holde dette Sterfboe der for krafvisløs. 
:/: 
Welb Hr: Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin indsendte sedel og afreigning som i alt opdrog 
og vedgikes til penge 143 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner som i dag er Extraheret til penge 245 Sld. 4 skl., 
dette saa at være Passeret Testerer Willingsgaard den 10 july 1703 H: Brugman.  paa min 
Moder som laugwærge Herman Hansen Soede.   
Eskield Hartwig. Jørgen Olsen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
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Anno 1703 Dend 11 Junyus er atter efter advarsel til de vedkommende mødt paa 
Wellingsgaard i Nyekier sogn for at taxered en videre af det forhen 7 may berørte registerende løsøre 
gods som af bemelte 2de mænd Laurits Hansen, og Povel Rasmusen, sammestæds blef sat, udi under 
skrefnenis nærværelse, og Passerede paa denne tiid som her efter følger nemlig. 
Paa lofted over kielderen eller dend stoere sal findis, it røe malled sengested med hiemmel paa af ege 
træ og bon udi af bræder næst dørren for 12 Sld., 3 støkker grønne ullene spar lagen med en kappe 
hvor af ded bagerste styke er dobelt bred for 4 Sld. 2 mrk., I samme seng fantis, to ullrn pudder med 
dun udi og lin vaar paa med strik, og røt tøy forenden støked 7 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., 2 olmerdugs 
pudder for uden lin vaar styked 4 mrk er 2 Sld., it grøn agtig flamsk seng klæde for 5 Sld. En blaae 
danties tøy ofver dynne med dun udi for 6 Sld., en hiemme giort blaae ranned olmerdugs ofver dynne 
for 2 Sld., en hiemme giort bolster blaae ranned under dynne med en hvid lærits klud paa for 4 Sld., 
endnu en hiemme giort blaae ranned under dynne med en ranned lap paa for 3 Sld. 2 mrk., en bord 
bolster hofved dynne for 2 Sld. 2 mrk., en smalere bolster hofved dynne for 1 Sld. 3 mrk., 6 nye Dantier 
ryds læders stoele med forgylt engle paa, og A:H:W: midt udi styked er sat for 2 Sld. Er 12 Sld., en nye 
wefved benkedynne med røe grøn braaged under foer toe allen lang for 3 Sld., en ny wefved 
benkedynne med allumit skin under 7 ½ allen lang for 8 Sld., en wefved benke dynne med røt wadmel 
under foer 5 alen lang for 6 Sld., en sted benke dynne med boeked skin under fored fire alen lang for 3 
Sld., en flamsk agedynne med løit skin under fored for 1 Sld. 2 mrk., it flamsk som er gl. hiønde med 
allumit skin underfored for 3 mrk., en æld gl. bagstoel med gl. skin paa for 1 mrk. 8 skl., en stoer aske 
ørk for uden laas med foed under for 5 Sld. 2 mrk., en anstrø ny byeholf kiste med paa teigned 
AHWKHDK ANNO 1702 og 2 jern hand grefver udi med laas forre for 5 Sld., en liden gl. side stoel med 
sæf bon udi for 12 skl., it langt aske bord med lugt foed under, og 2 skoffer er sat for 5 Sld. 2 mrk., it 
lided gl.skrin med lars fone, med it drage rum udi for 1 Sld. 2 mrk., en mæssing plade med en lysse pibe 
udi er sat for 1 Sld. 2 mrk., en lyekte af fortin med blik, med 2 lysse pibber udi som er nye sat for 5 
mrk., it mæssing fyhr beken med jern skaft for 2 Sld., en stoer speil med it fire kantted glas neden til, 
og ofven til it lided runt glas udi med en sort ranne om for 5 Sld., it wafvel jern som er nyt for 6 Sld., en 
mad carpe kurf for 2 mrk., 2 maadelig stoer lin hegler støked 3 mrk., er 6 mrk., 2 storer papirs rammer 
med Borringholms afsikning udi ded enne, og noged af at inden ded anded a 3 mrk er 6 mrk., it flamsk 
hiønde med grønne ullen vipper i hiørnerne, og allumit skin under for 3 Sld., it flamsk hiønde med røed 
og gulle vipper i hiørnerne og Allumit skin under for 3 Sld., en flamsk benkedynne fire allen lang med 
allumit skin under for 4 Sld., nest ved lofted i en liden i en liden forstue, en gl. ege ørk med slet laage 
og laas for 5 Sld.,  
I bemelte ørk var efterskrefne, en grøn deiels bord dug for 2 Sld. 2 mrk., 2 smaa blaargarns lagen 
støked for 6 mrk er 3 Sld., 3 støker ullene blaae spar lagner med en kappe til en seng, hvor af denne 
støke spar lagen er dobbelt bred for 4 Sld. 2 mrk., it stoke sauf for 1 Sld. 3 mrk., en gl. ryds læders sadel 
med sin stibøyelle og sadel jord for 4 Sld. 2 mrk., it par stenger med mæssing pukler paa og sort læder 
der udi med mæssing beslag og solier for 1 Sld. 3 mrk., en gl. hakelse knif for 12 skl., en gl. liden hampe 
hegle for 10 skl., 
Dend  stoer forstue, en gl. stoer laasfast ege ørk er sat for 6 Sld., it gl. egen bord med oben foed for 1 
Sld., it grønt klædeskabevach under fored med læred for 2 Sld.,  
I Kiøkened. En stoer malm gryde som er med 2 fødder og lapper paa vog it lispund it punded 8 skl er 2 
Sld. 8 skl., en liden malm gryde med 2 been og lapped vog 8 ½ skaale pund a 8 skl er 4 Sld. 8 skl., en 
span stoer kober kedel vog 6 ½ skaal pund punded 1 mrk. 12 skl., er 2 Sld. 3 mrk. 6 skl., en liden 
mæssing kedel som er paa en og en half pot for 1 mrk. 8 skl., en jern gryde med høye fødder paa half 
spand stoer for 2 Sld., en lille kaabber kedel vog 4 ½ skaalle pund a 1 mrk. 12 skl., er 1 Sld. 3 mrk. 14 
skl., en stoer gl. træ foed af jern for 3 mrk., it lided bred spid for 1 mrk. 8 skl., it lided gl. retter bord i 
kiøkened for 1 mrk., it gl. madskab foruden laas for 3 mrk., en sennerps qvern for 2 mrk., en jern gryde 
kraag for 2 mrk., en hand puster for 3 mrk., en stoer metal moter for med stødder vaag it lispund 5 
skaale pund a skaalle punded 12 skl er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., en tee kedel af  kaabber fortinned inde udi 
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er sat for 6 mrk., it mæssing fyr fod for 9 mrk., en jern brad pande som er lang med hanker udi for 6 
skl., en jern gryde paa en span stoer for 3 Sld.,  
Thin. 4 daglige smaa fade som er flade vog 8 ½ pund a 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 2 mrk. 10 skl., 2 smaa dybe 
fade vegtig til 3 mrk. 8 skl er 7 Sld. 3 mrk., it dybt tin fad med en stempel for 1 Sld., it half dybt tin fad 
med 2 stempel paa vegtig for 1 Sld 1 mrk., 3 stoer thin fade vog it lispund a punded 1 mrk. 8 skl er 6 
Sld., 2 smaa flade tin fade med it stempel paa vog 6 skaal pund a 1 mrk.4 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., it 
dosin smaa thin talerken vog 12 skaale pund med 2 stempel paa hver pund sat for 1 mrk. 6 skl er 4 Sld. 
8 skl., 7 smaa thin talerken med 2 stempel paa vog 7 skaal pund a 1 mrk. 6 skl er 2 Sld. 1 mrk. 10 skl., 2 
smaa thin salserken a 12 skl er 2 mrk. 8 skl., en thin skaal vog 2 ½ skaal pund for 1 Sld., it blik dørslag 
for 1 mrk. 4 skl., 2 blik lamper for 1 mrk. 8 skl., endnu en blik lampe for 8 skl., en blik plade at røste top 
paa for 1 mrk. 12 skl., it mæssing dæke fad for 1 Sld. 3 mrk., 
I Cammered ved Kiøkened. It lided bord af aske træ med 4er been under 1 Sld. 3 mrk., en stoel med 
been under for 8 skl., I Krobhused. En 2 spanne stoer kaabber kedel vog 10 ½ skaal pund a 1 mrk. 12 
skl., er 4 Sld. 2 mrk. 6 skl., en brøgger kedel paa 1 ½ tønde stoer staaende udi muur for 15 Sld., en 
brende wins pande i muur paa 1 ½ tønde stoer, med hat og pibber for 14 Sld., it brøger Car paa 6 
tønder stoer for 4 Sld. 2 mrk., en stand tønde for 1 mrk. 8 skl., en tom stand tønde for 1 mrk. 4 skl., it 
brøger Car paa 4er tønder for 2 Sld., it røste Car paa 2 tønder for 5 mrk., 
I Kielderen foran i dend første kielder. 
11 goede straabonds tønder á 1 mrk 2 skl er 3 Sld. 6 skl., it gl. win fad med en bon udi for 1 mrk. 4 skl., 
2 salte brøgger fieringer støked sat for 10 skl er 1 mrk. 4 skl., 2 half tønder á 12 er 1 mrk 8 skl., it win 
anker for 1 mrk., it gl. sort deigne trug for 1 mrk., it lided gl. deigne teug for 12 skl., it langt bord af 2 
bræder med 4er been der under for 3 mrk., en gl. 2 spanne kaabber kedel veier 9 skaal pund á 1 mrk er 
9 mrk., 2 gl. trug stole á 2 skl er 4 skl.,  
Dend inderste kielder. 7 saltere half tønder á 1 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 6 saltere half tønder á 1 
mrk er 1 Sld. 2 mrk., 2 salte fieringer á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., 4 hele tønder á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 2 
mrk., 2 øll half tønder á 1 mrk 4 skl er 2 mrk. 8 skl., 3 melke stander hvor af de 2 hver er sat for 12 skl. 
Er 1 mrk. 8 skl., en som melke stande for 1 mrk. 8 skl., endnu en melke stande for 12 skl., 22 melke 
sybøtter for 2 Sld. 4 skl., en goed kierne med laag og sau for penge 1 mrk., en gl. kierne uden laag for 8 
skl., enøll leiel for 10 skl., en mindre øl leiel for 8 skl., 2 bon kander for 1 mrk. 8 skl., en stoer melke 
span for 6 skl., en mindre melke span for 4 skl.,  
I Stuen.  It aske bord med lugt foed og 3 skoffer under for 6 Sld., it blaat steen bord med 2 skoffer og 
lugt foed for penge 10 Sld., it malled skabs bord med fire been piller under for 1 Sld. 2 mrk., it 
klædeskab med 2 dørre og en laas forenylig gul anstrøgen for 12 Sld., 2 mæssing dreiede, og der furer 
blik lysestager á 6 mrk er 3 Sld., it wop stabel jern 1 mrk. 8 skl., for bordenden i stuen, en nye wefved 
benkedynne med ligesaa dun under fore 4 ½ allen lang paa røed bon for 4 Sld., en nye wefved fier og 
inholf alle lang sat for 3 Sld. 2 mrk., it gl. flamsk hiønde, mit løt skin under for 1 mrk. 8 skl., en bag stoel 
med sort læder ofver træked for 2 mrk., en bag stoel med ryds læder ofver træked for 1 Sld., en spinde 
stoel med læder ofver træked for 2 mrk. 8 skl., en dorikge brokener mæssing bord Evants for 3 mrk., 
en gl. speiel i stuen med en forgylt ranne om for 6 mrk., it ur verk som er it slag werk med laadene og 
behør for 15 Sld., en huus og reise bibel med brunt bin en stoer octan for 3 Sld., K: Christian Qvinti 
Danske Low bog i Qvarto for 4 Sld., Gennes huus Poshila in qvarto for 5 Sld.,  
I Senge Cammered 
En ryds læders bagstoel for 1 Sld. 1 mrk., it Sengested som er firkanted med en ramme ofver om, og 
fire dreiede stolper til, og bon udi af bræder for 3 Sld. 2 mrk., der udi var efterskrefne sengeklæder, en 
olmerdugs pude med lin waar paa, og knipling, og røt tøy for enden for 5 mrk., 2 smaa puder med lin 
waar paaa á 3 mrk er 6 mrk., en olmerdugs ofver dynne for 5 Sld., it bruegarns lagen med 2 ½ bred udi 
for 2 Sld. 2 mrk., en olmer dugs hofved dynne er sat 1 Sld. 3 mrk. ., en gl. bolster hofved dynne for 1 
Sld., en gl. bolster under dynne for 2 Sld.,  
I Krobhused. 
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I en seng østen til, en ullen, og linnen ranned ofver dynne for 6 mrk., en gl. bolster hofved dynne for 5 
mrk., en liden linnen hofved dynne 1 mrk. 4 skl., en ullen under som er en gl. og laped 2 mrk., 2 støker 
blaargarns lagen á 4 mrk er 2 Sld., denne forskrefne løsse gl. fire kantede sengested for 3 mrk., I den 
nordre seng, samme krobhus en hvid ullen og linnen ofver for 3 Sld., en olmer dugs hofved dynne 3 
mrk. 8 skl., endnu en olmer duga hofved dynne for 3 mrk., en gl. bolster under dynne for 7 mrk., 2 
blaargarns lagen for 5 mrk., forskrefne sengested som er fier kanted af fyre træ for 2 Sld., 2 tørf jern 
støked 1 mrk er 2 mrk., 2 jern killer á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., it kløfsauf for 1 Sld. 2 mrk., en stoer spade 
for 12 skl., en mindre spade for 1 mrk. 4 skl., it flaske foeder med 8 flasker udi laasfast for 3 Sld., it 
førre madskab med en laasfadt dør 3 Sld., en stoer dreied mæssing lysestage for 1 Sld. 2 mrk., en 
mindre dreied mæssing lysestage for 2 mrk.,en jern beslagen ege kiste sort anstrøgen med laas forre 
for 4 Sld., der udi var it gl. olmerdugs hofved dynne waar 8 skl.,  
En blik lyse plade for 1 mrk., en slagbenk i Krobhused for 1 mrk. 8 skl.,  
I Lillestuen. 
3 straabonds tønder støked er sat for 10 skl., er 1 mrk. 4 skl.,  
I Lillestuen, en jern kakelofven opsat, med skruer og skenner er sat for 8 Sld., it aske bord med lugt 
foed og en skoffe og skammel for 4 Sld., it grønt sengested med en ramme ofven om med en skammel 
der til for 3 Sld., der udi var senge klæder som følger, en olmerdugs ofverdynne 3 Sld., en blaae ranned 
olmerdugs hofved dynne for 2 Sld., endnu en lider blaar ranned gl. olmerdugs hofved dynne for 2 mrk., 
en gl. bolster under dynne som er lapped for 6 mrk., nok samme steds it hvidt sengested med en ranne 
ofven om og en skammel til for 4 Sld. 2 mrk., der udi var en bolster ofver dynne for 3 Sld.,en olmerdugs 
hofved dynne for 2 Sld., en bolster pude uden lin vaar for 3 mrk., en hvid linnen tueskeftes under 
dynne for 3 Sld. 2 mrk., 2 nye olmerdugs puder foruden lin vaar á 4 mrk er 2 Sld., en gl. bagstoel med 
sort læder for 2 mrk., en gl. kiste benk med 2 laasfaste rum udi for 3 Sld., en jern bismer lispund vegt 
for 2 Sld. 2 mrk.,  
I Cammered ved lillestuen. 
En kistebenk mrd 2 rum udi og it deraf er laasfast for 2 Sld. 2 mrk., 2 gl. træ bagstoel med gl. røt lær 
paa á 8 skl er 1 mrk., en liden sidestoel med spaane bon udi for 1 mrk., 3 straabonds støked sat for 8 
skl er 1 mrk. 8 skl., en kringle tønde for 1 mrk. 4 skl., 2 half tønder á  8 skl., er 2 mrk., 5 nye obringer at 
salte udi á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., 7 brende wiins ottinger á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., it vin anker for 1 mrk.,  
I Drenge Hused. 
I den sønderste seng. En ullen og linnen ofverdynne for 1 Sld., 2 blaargarns lagen begge for 7 mrk., en 
linnen gl. hofved dynne for 12 skl., en tueskefteds ranned under dynne for 2 Sld., berørte samme 
sengested som er fire kanted og løst for 3 mrk., i dend norderste seng i bemelte drenge hused, en 
tueskefteds ullen ofver dynne for 3 mrk., en tueskefteds ullen hofved dynne 1 mrk. 4 skl., en 
tueskefteds ullen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. linnen tueskefteds under dynne for 2 mrk., 2 gl. 
blaargarns lagen støked 2 mrk., er 1 Sld., bemelte sengested som er fier kanted for 5 mrk., en gl. ørk 
foruden bon og laag i drenge hused sat for 1 mrk. 4 skl., en gl. sadel foruden sadel jerd og stie bøyler 
for 3 mrk.,  
Paa Lofted ofver stuelengen . 
3 straabonds tønder styked 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en goed straae bonds tønde for 1 mrk. 4 skl., 2 Koe 
rede huder støked 8 mrk er 4 Sld., 2 lin breder á 8 skl er 1 mrk., 2 lyng rifver á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 
endnu en lyng rifve for 10 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk. 4 skl., it deigne trug for 1 mrk., 2 win 
Ancher støked er sat for 1 mrk., er 2 mrk., it seng klæde, som nu fantis paa lofted og hør til drenge 
sengene for 2 mrk. 8 skl.,  
I Gaard auflings vare. 
En færdig arbieds wogn foruden stier for 4 Sld., endnu en ferdig arbieds wogn foruden stier for 4 Sld., 
en gl. arbieds wogn foruden stier for 2 Sld., en gl. arbieds wogn foruden stier for 3 mrk., it par smaa 
wogn stier for 1 mrk. 8 skl., it par høe stier med granne stie træ for 3 mrk., it par gl. Høe stier med 
granne stie træ er 2 mrk., 2 skouf slæder med jern vidier og drette for 2 Sld., en ufærdig malled canne 
meder skoe med jern for 2 Sld., en arbieds juhl bør af bræder for 1 mrk., en beslagen Carm wogn med 
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foding, og vinger paa, med til behørige lær hiemme tøy sampt tøm og halseeler for 55 Sld., 2 aar med 
bihl paa á 1 mrk er 2 mrk., en jerned hammel med seeler, og hammel reeb for 1 mrk. 4 skl., endnu en 
jerned hammel med seler, og hammel reeb for 1 mrk., endnu en gl. hammel uden seeler for 8 skl., nok 
en gl. hammel foruden seler 6 skl., nok en jerned hammel med seiler, og hammel reeb sampt hofseeler 
for 2 mrk., en hammel med træ braker for 4 skl., 4 jern nøgle á 3 skl er 12 skl., en stok øpse for 3 mrk., 
en mindre stok øpse for 2 mrk., en krak øpse for 1 mrk. 8 skl., endnu en krak øpse for 1 mrk., en stok 
øpse foruden skaft for 2 mrk., en bred blad hand øpse for 1 Sld., 3 kalke tønder á 1 mrk 4 skl., er 3 mrk. 
12 skl., it tiere tøndestommerne 12 skl., udi kalke tønderne fanttis 2 smaa huder á 3 mrk er 6 mrk., nok 
i kalken nedlagt en stude hud for 2 Sld. 2 mrk., en qvige hud for 1 Sld. 1 mrk., en teke aas 1 mrk. 4 skl., 
en huus stie for 3 mrk., en lasse stang for 10 skl., en jern tinned harre med sinne felder tinner for 1 Sld. 
2 mrk., 3 træ tinned harrer á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en ruhl med jern tappe slaae og svingle for 1 Sld., 
en ploug med behørige juhl bøsse løbere, og ringe er sat for 2 mrk. 8 skl., nok en ploug med juhl bøsse 
og ringe for 3 mrk. 8 skl.,  
Jernwarre. 
It gaaet ploug skiær, og en ploug knif vog 18 skaalpund er sat 1 Sld. 2 mrk., endnu en ploug knif og it 
skiær vog it lispund er sat for 5 mrk., nok it ploug skiær, og en ploug knif af lige vægt for 5 mrk., en drag 
kraag for 1 mrk., en drag lenke for 1 mrk., en aag kiste for 6 skl., en ploug lenke for 2 mrk., en 
bredtømmers mands øpse for 1 Sld., 2 ferdig tømmer med miller á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 miller for 8 
skl., nu skar økse for 3 mrk., it bret spiil med briker og tærninger for 1 Sld. 2 mrk., en fiske oe med reeb 
for 2 Sld. 2 mrk., 2 ½ gl. cabbel høe wefvet  for 2 mrk. 8 skl., it for reeb, it bag reeb, it gl. tver reeb for 1 
mrk. 8 skl., it drag reeb for 1 mrk. 8 skl., it par wefvede cabel seeler for 1 mrk. 4 skl., 2 gl. holsede ringe 
1 mrk., 2 par ny cabel seeler med jern ringe i ørenene for 5 mrk., it for reeb it bag reeb og it tver reeb 
for 1 mrk. 8 skl., it qvarter er 30 legter for 1 Sld., it par gl. wogn stier i søndre lade for 1 mrk., nok i 
Gaarden, it opslinged ege træ for 1 Sld., en hakelse med staal og knif for 1 Sld. 2 mrk., en ung aske til 
fuestie træer for 1 mrk., 2 smaa olmer á 4 skl er 8 skl., 2 opslingende stie træ for 4 skl., 2 klufne de stie 
træ for 4 skl., en skiære benke, og en baane knif for 2 mrk., en haand qvern med huus og seil for 3 Sld., 
en træ bagstoel med sæf bon sammesteds for 1 mrk. 4 skl., 2 beslagene carioel juhl for 3 Sld., en gl. 
Cariol axel for 4 skl., 2 nye fyre deeler ofver stalden á 1 mrk er 2 mrk., 
Strøe kornet. 
Er saa 15 tønder Biug anført for strøe korned tønden 5 mrk., er 18 Sld. 3 mrk., Item 20 tønder Haure 
som er saaed tønden 2 mrk., er 10 Sld., 5 tønder Rug som er saaed tønden er sat for 2 Sld., er 12 Sld., 
en skeppe viker som er saaed sat strøe vikerne for 1 mrk. 8 skl., Item en skeppe Erter som og er saaed 
er sat strøe Erterne for 2 mrk., engen berettis at skal være 30 læs ansat hver læs enges for 2 mrk., er 
15 Sld.,  
Lin Klæder  
En damaskis bord dug 4 ½ alen lang sat alen for 6 mrk., er 6 Sld. 3 mrk., endnu en damaskis bord dug 4 
½ alen lang alen er sat for 6 mrk er 6 Sld. 3 mrk., en gl. dreiels bord dug 4er allen bobbel lang for 6 
mrk., it bruegarns lagen med 2 ½ bred udi for 2 Sld. 2 mrk., it par brue garns lagen med half tredje bred 
i hver lagen á 10 mrk er 5 Sld., it par andre bue garns lagen med 2 ½ bred udi hver lagen á 2 Sld. Er 4 
Sld., endnu it par Bruegarns lagen med 2 ½ bred udi á 10 mrk er 5 Sld., 2 grøne dreillels daglige bord 
duge á 7 mrk er 7 Sld.,  
I Lillestuen findes paa sengen it pude wor med gl. knipling fore som er gl. for 2 mrk. 8 skl., 2 gl. pude 
wor med gl. strik á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., 2 pude vor med strik styked 4 mrk., er 2 Sld., it dreiels 
handklæde 5 allen langt á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., it dreiels hand klæde er 7 alená 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 
12 skl., 2 forslitte gl. brue lærits hand klæder á 4 skl er 8 skl., 10 dreiels salvietter á 1 mrk er 2 Sld. 2 
mrk., 2 gl. damaskis salvietter á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., 1500 muursteen er nylig og ind kiøbt hver ved 
ded nu for blef for 1000 ti RSld., er 22 Sld. 2 mrk., en gull ands slibbe steen med en jern axsel for 3 
mrk.,  
Sølf. 
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It nyt Sølf begger paa en pegel stoer  vog 7 laad 1 qvintin trigned med A H W K H D K laaded sat for 3 
mrk. 8 skl., er 6 Sld. 1 mrk. 6 skl., it dito Sølf begger paa pegel vog 7 ½ lispund med lige navn som er nyt 
laaded 3 mrk. 8 skl er 6 Sld. 2 mrk. 4 skl., nok it nyt dito forde Sølf begger med lige navn paa vog 7 laad 
1 ½ qvintin á laaded 3 mrk. 8 mrk., er 6 Sld. 1 mrk. 13 skl., en sølf staab paa en prgel stoer vog 7 laad it 
qvintin teigned med A H W laaded er sat for 3 mrk., er saa som ded er lybsk Sølf er 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
it forguldt Sølf bog er med 2 waabben paa waag 6 laad 2 ½ qvintin paa en pegel stoer laaded sat for 4 
mrk er 6 Sld. 2 mrk. 8 skl., it flad skafted Sølf skee udi tunge munster paa teigned med A H W P H D 
1694 vog 3 laad 3 qvintin laaded sat for 3 mrk. 8 skl., saa som ded er kiøbenhavns Sølf arbeider 3 Sld. 1 
mrk. 2 skl., it dito Sølf skee weier 3 laad 2 ½ qvintin laaded 3 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 11 skl., en dito Sølf 
skee med lig vegt og navn som de til forn for 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., nok en Sølf skee med lige vegt og navn 
for 3 Sld. 11 skl., en flad skafted Sølf skee teigned medE H W M H  veier 2 laad 2 ½ qvintin á 3 mrk 
laaded er 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., 2 flad skafted Sølf skee paa teigned  med K E D  vog hver skee paa 
skafted teigned med A H W  1682 hver skee vog to laad ½ qvintin á 3 mrk er 3 Sld. 12 skl., en sølf kæde 
som henger i kloken strengen vog 5 laad 2 ½ qvintin á 3 mrk er 4 Sld., 6 mæssing kraager i stuen á 1 
mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Denne S: Mand Albert Hartwigs Ifare eller gang klæder og wurdering blef af forde mænd taxered, og er 
efterskrefne, en kofve farfved kioel af klæder under forred med brun rask, og brune knapper udi er sat 
for 16 Sld., 2 røede plodsis bopser under foered med søms læder for 7 Sld., en blaae graae klædis kioel 
under foered med graae raskog er vendt med graae knapper udi for 6 Sld., en hiemme wefved ullen, og 
linnen reise kiol med sorte knapper udi med ulled foer under for 4 Sld., en sort blommed silke west 
med sort lærrits under foered med sorte knapper udi for 8 Sld., en røe braaged Calle mankis brøstug 
for 3 mrk., en gl. felbered skin west foruden, foer, og knapper for 2 Sld., it par felbered bokskins bopser 
for 3 Sld., en gl. felflppes hufve med pladtsis pul og nogen bar during paa sat for 1 Sld. 2 mrk., en sort 
engels pig kiol under foered med rosker er sat for 6 Sld., en sort het for 1 Sld 2 mrk., en mæssing kande 
med Sølf hand gref udi for 6 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne for Iareklæder til penge 64 Sld.,  
Widere befanttis som til Wellingsgaards Rytter mundering brugis en fyr Carbrer med it mæssing dæk, 
over inkled, af verdie 3 Sld., 2 flint pistoler med holster til og remme af verdie6 Sld., Item og fanttis en 
staked flinte bøsse som denne S: Mand self brugte af verdie 4 Sld., Summa Ifareklæder og mundering 
andrager penge 77 Sld., nok anføris til dette Sterfboes middel, en Wandmølle paa Wellingsgaards 
grunden bestaaende som er mal ferdig og er fier bundt nyt nye huus tomme med deehle gaufle der udi 
og staar paa feed, som er sat med qvern og jern juhl og rende og alt behør, sampt 2 mølle haker der til 
sammen sat for 70 Sld., udi samme mølle befanttis en jern hand stang vog 10 ½ skaalepund for 3 mrk.,  
saa og i boet fanttis en støre jern stang for 1 Sld., en leer hake for 1 mrk. 4 skl.,  
Summa andrager forskrefne løsøre goeds1. foruden forberørte denne S: Mands Ifareklæder og 
mundering sampt rytter mundering som før ermelt som andrager til penge 77 Sld., udi alt til penge 
1258 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
Saa blef de vedkommende som tilstæde var af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere løsøre 
goeds til dette Sterfboeds middel at angifve, hvor til de svarede at den ey meere witterlig var end 
angifved er, og forskrefved staar hvor for vi saa denne forretning indtil videre under vore hænders 
testefocation nu slutter og med vore signeter bekrafte at saaleedes som foran findes indført er til 
ganged og Passeret skiftestæden paa Wellingsgaard dend 12 juny A: 1703.   
Henrik Brugman.          Eskild Hartwig.  Jørgen Ollsen Sonne.   
Herman Hansen Soede. Laurits Hansen.  Povel Rasmusen. 
Summa andrager forskrefne løsøre goeds og denne S: Mands Ifareklæder, og mundering i alt til penge 
1335 Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
 
Anno 1703 dend 3 og 4 july og videre dato er ved dend bort skyldige Gieldens Exetrahering end videre  
til dette Sterfboeds middel at anføre efterskrefne til Sterfboeds at være skyldig befunden nemlig. 
Tilstaaende Gield. 
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No.1. efter en dom udsted af wæster Herrets ting af Herrits fouged Daniel Bek datered dend 10 
November 1701 befindes Claus Koefoed da boende paa Biergegaarden i Wæstermarie sogn nu boende 
i Rønne her til Sterfboet nu skyldig at være paa fru Mette Elisabeth Macabers weigne for landgielde 
smør og ekte penge af forde Beirgegaard saa og om kaastning som udi alt opdrager til penge 24 Sld. 1 
mrk. 4 skl., 
No. 2 efter ded skifte brefs indhold ganged efter den 11. Peder Olsen S: Hustru i Cemmedsker sogn 
hvilken gaard S: Albert Hartwig forhen Sandemands tienste i Clemmedsker sogn var den issigneret 
befindes dette Sterfboe til beste jorde gods landgielde med ekte penge i alt penge 14 Sld. 2 mrk. 11 
skl.,  
No. 3. Arist Hansen paa Hallegaarden som er dend 6 i Nykier sogn er vorden Assigneret er nu efter 
afreigning her til boet skyldig blefven afhingaards landgielde for 1702 penge 7 Sld. 3 mrk. 10 skl., Hans 
Monsen i Knudsker sogn som er dend tredje bonde S: Albert Hartwig har haft for 4 Sandemands 
tienester i Knudsker sogn befindes efter de S: Mands egen haand at have af Clarred sin landgielde til 1. 
may 1703. saa at hand er indtil syldig. 
No. 5. worned: dend 11 i nyekier sogn Jens Hansen er her til Sterfboet skyldig efter afreigning imellem 
ham og denne Sallig mand som vedgikes penge 14 Sld. 14 skl.,  
No. 6. Peder Rasmus paa Wellingsgaards grunden, er efter ofverseet regenskab imellem og senne 
Sahlig mand, med ind bereigned hvis arbeide hand Peder Rasmusen, hans hustru og daatter her i boet 
har forretted, saa blef Peder Rasmusen skyldig her til boet, nok naar afkortis bemelte Peder Rasmusen 
for 19 skin at berede med Allum 2 mrk. 6 skl.,  
No. 6 . rester saa igien penge 3 mrk. 10 skl.,  
No. 7. Christen Henriksen Skaaning paa Wellingsgaards grunden er efter afreigning her til boet skyldig 
blefven, naar det bereigning 2 Sld., for Jordleie i inde værrende aar 1703. og igien fra reignes hvis 
Christen Skaaning har arbieded saa vet som og han hustruis spinde løn saa blifver Christen Skaaning 
her til boed skyldig jordeleie penge 3 Sld. , 
No. 8. Olluf Toersen paa Wellingsgaards grunden er skyldig husleie for 1703. til Sandt Mikelsdag nest 
kommende 6 mrk., der paa afkortis for 9 dagis arbiede 3 mrk. 6 skl., rester saa igien som alle Thoersen 
er skyldig 2 mrk. 10 skl.,  
No. 9 . Hans Andersen paa Wellingsgaards grunden er skyldig her til boet husleje til S: Mikels dag 1703. 
naar 4 skl., som der paa er kortted blifver hand saa skyldig penge 5 mrk. 12 skl., 
No. 10. Niels Nielsen paa Wallegaard i Nyeker sogn er skyldig her til boet som endnu rester paa de 6 
Sld., S: Albert Hartwig til kom efter ded skiftebref opretted efter Claus Hansens S: Hustru som af ham 
vedgikes att Niels Nielsen er skyldig her til boet penge 4 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
No. 11. efter Herrits skrifveren Hans Povelsen Baskis begeiring, som betiener Nørre herrets tings ret, 
datered dend 3 Oktober aar 1702. om nu nye ting bogis forfærdigelse som retten i Nørre herred 
fornødelig behøfvede, med videre om af Bye og Herreds fougden S: Eskild Nielsen giørende begiering 
datered dend 8 may 1703 og der paateignede bemælte herreds skrifveren Hans Povelsens qvitering af 
samme dato 8 may 1703.hafver Hans Povelsen bekommed en nye Conditioneret igiennem draged og 
forsegled tingbog til Nørre herre tings rett som med stempled papir ind binding og sletpapir med 
hiemme draged silke snør opdrager bekostning 5 Sld., hvor for til betalning af Hans Povelsen er 
Assigneret at Sterfboet skal hafve en stadtining af dend 20 gaard i Nyelaursker sogn som Peder 
Terkelsen nu paaboer kaldis Langisgaarden udi dend anpart Herrits skrifveren Hans Povelsen for sin 
fortienste tilkommer som der efter Peder Terkelsen i Nyelaursker sogn nu bør svare og betale for Aa 
1703 penge 7 Sld. 2 mrk.,  
No. 12 . Henrik Winter Bødker boende i Svaniche er her til Sterfboet skyldig efter af regning som hand 
vedgik 1 mrk. 8 skl.,  
No. 13.  efter afreigning som skeede her paa Sterfboet imellem Hans Madsen i Nyeker sogn, og 
Sterfboets arfvinger, saa blef Hans Madsen nu her til Sterfboet skyldig, dom hand vedgik saa ret at 
være penge 40 Sld., her imod beholder Hans Madsen til efter denne S: Mands egen haand udi 
forberørte Wandmølle 30 Sld., hvor om her efter saa videre formeldis. 
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No. 14. Adolph Fup i Clemmedsker sogn vedstoed her til boet at være skyldig penge 3 mrk., 
No. 15. den 49 Hans Hansen i Clemmedsker sogn er skyldig her til boet paa betalt restands til 
amptstuen paa hans weigne som rester penge 3 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
No. 16. Mikel Olfsen i Wang efter den S: Mand Albert Hartwigs regenskabbogs indhold blifver her til 
Sterfboeds middel skyldig at anføre penge 3 Sld.,  
No. 17. Karen S: Laurs Ibsen Smids i Rønne er efter denne S: Mands regenskabsbog indhold her til 
Sterfboet skyldig for adtskeelige opbaarne vare penge 11 Sld.,  
No. 18. Olluf Persen i Rønne var her tilstæde, og blef med ham giort afreigning saa blef hand her til 
Sterfboet skyldig penge 2 mrk. 8 skl., med ham imod kendt denne S: Mands regenskabsbog giort 
regenskab saa er befunden at Jens Trulsen her til Sterfboet blifver skyldig 1 mrk.,  
No. 20. Indis Hansen paa dend 28 gaard i Olsker sogn møtte her paa Sterfboet og vedgik efter 
afregning med hammen her til Sterfboet at skyldig penge 3 Sld., dend 4de wornede Jens Pellesen i 
Povelsker sogn og dend 5 wornede Laurs Pellesen i Povelsker sogn møtte her paa Sterfboet, og beviste 
her til Sterfboet førhen efter S: Albert Hartwig Qviteringers indhold at hafve ydt og betalt deris 
jordbogs landgilde, og jordebogs penge, saa de Clarered til 1. may anno 1703. item og ded 9dende 
wornede i Westermarie sogn Capitain Hans Bistrop beboerlige leedes Clar og qvitred til 1. may 1703. 
hvor om videre her efter formældis og qviteringerne citeret dend 39 skatte bonde Niels Ude Povelsker 
sogn lod og beviste med S: Albert Hartwigs qviteringer at hafve betalt sine jordebogs landgilde til 
hammen for det aar 1702. 
No. 21. Herman Bos boende i Rønne, befindes efter Sahl: Albert Hartwig regenskabs bogs indhold her 
til Sterfboet at være skyldig 2 Sld.,  
No. 22. Lauris Rasmusen boende i Arnager er her til Sterfboet efter Sahlig Albert Hartwigs regen skabs 
bogs indhold penge 3 mrk. 8 skl.,  
No. 23. Jørgen Larsen Murermester boende udi Nyeker sogn er efter afreigning her til Sterfboet skyldig 
med 5 Sld., som S: Albert Hartwig paa Jørgen Larsens weigne til Henning Bohne i Rønne har Coueret 
fore, blifver Jørgen Larsen her til boet skyldig som hand nu self vedgik penge 7 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
No. 24. dend 6 Niels Pedersen i Povelsker sogn tillige med sin søn Laurs Nielsen møtte her paa 
Sterfboet, og efter afreigning med demmen befindes faderen Niels Pedersen her til Sterfboet at være 
skyldige 1702 bog Clarrings penge af for berørte 64 gaard i Pedersker sogn penge 3 Sld. 3 mrk. 5 skl., 
dend 5 wornede Hans Berrelsen i Aakier sogn, møtte her paa Sterfboet og af beviste at hafve ydt sin 
jordebogs landgilde for aar 1702 saa at hand er Clar til 1. may 1703. dend 1. wornede Lars Nielsen 
møtte her paa Sterfboet og afbeviste at hafve her til boet betalt sin jordebogs landgilde for aar 1702, 
saa at hand er Clar til første may 1703 for forberørte første wornrde. 
No 25.  ded 11. wornede i Aakier sogn Jens Christensen beboer er her til Sterfboet skyldig, som rester 
paa for berørte wornedes landgilde for aar 1702 som hand nu vedgik naar 3 mrk., korttis forstrefning 
penge, og for alle lænd blifver hand saa skyldig 3 mrk. 12 skl.,  
No. 26. dend 3 skatte bonde Herlof Jensen i Pedersker sogn møtte her paa Sterfboet og afbeviste til S: 
Albret Hartwig at hafve betalt sin jordebogs landgilde for A: 1702 saa hand er Clar til 1. may 1703.  
No. 27. april 2020 Mads Joensen Bek i Gudhiem efter afreigning efter S: Albert Hartwigs regenskabs 
bogis indhold og afreigning med hans hustru efter som Mads Bek nu self er svag er Mads Bek nu her til 
boet skyldig penge 15 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
No. 28. dend 43 Anders Hansen i Clemmedsker sogn, møtte her paa Sterfboet og med S: Albert 
Hartwigs sidste udstedte til hammen gifne qvitering af 4 November aar 1702 afbeviste at hafve 
afclarred sin bemelte gaards skyldende landgilde efter jordebogen, saa at Anders Hansen aar og 
qvitered til 1 may 1703. 
No. 29. Hans Koefoed Povelsen i Svaniche efter med giorde afreigning befindes hand her til boet skyldig 
at være penge 8 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
No. 30. Kongl: May: Skovridder Hans Eriksen efter sin skrifvelse af dend 9 September aar 1703. blifver 
her til Sterfboetskyldig for 2de juhl børrer med bolter som hand her fra boet skal hafve afhendt efter 
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dend taxt som HR: Ampt skrifveren for samme vare, her efter er indført for at Prætendere nemlig for 
en juhl bør 4 mrk., er 2 Sld., og for 2de bolter á 1 mrk er 2 mrk., er 2 Sld. 2 mrk.,  
No. 31. efter ded skiftebrefnis slutning opretted efter S: Lieutnant Jørgen Joensen dend 7 Marty 1702. 
befindes af de 8te taxerings mænd som dend S: Mands jorde gods hafver taxered, er iblandt anded 
forderis ancagis betaling giort indførsel udi dend 54de gaard i Clemmedsker sogn for 9 Sld.1 mrk. 10 
skl., hvilken gaard nu brik Skomager beboer, og som denne S: Mand Albert Hartwig som Enkens laug 
wærge nogle af de 8te mend med reede penge hafver for deris qvantum for nøyet og betalt undtagen 
tvende som her efter i Sterfboet hafver søgt sin betalning der for, saa er berørte summa nu der for her 
til Sterfboeds middel anført som er penge 9 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
No. 32. Jørgen Hernansen boende paa Baggegaarden i Clemmedsker sogn var her tilstæde og vedstoed 
at hafve til S: Albret Hartwig ofver dreged imod dend betalning Jørgen Hermansen paa S: Albert 
Hartwigs weigne hos Jacob Koefoed i Svaniche her annammed den anpart og rettighed Jørgen 
Hermansen som tilkom, paa skifted /: paa sin hustruis weigne /: efter Niels Eriksens S: Hustru i Grødbye 
udi Aakier sogn hvilken anpart Jørgen Hermansen tilligemed de andre arfvinger paa sin hustruis weigne 
arfvede aom efter ergangne skiftebrefvis indhold penge 16 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Summa andrager forskrefne Tilstaaende Gield til penge 207 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Hvor nest følger dette Sterfboets Jorde goedsis taxt og der ofver holte de forretning, af Wel Edle og 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller med hos hafvende 3de Herrits fougden opretted hvis indhold, 
og meening er for mældendis nemlig. No.1.(5 en ½ rixd., 151: 1703. Christian Bram Wur: Anders Müller 
til Wallendsgaard Etc: Lands dommer ofver Borringholm, giør witterligt, at aar 1703 torsdagen dend 28 
juny var irg efter S: Albert Hartwigs arfvingers begiæring, paa Wallendsgaard i Nyekier sogn for at 
taxen og paa penge at sætte dend S: Mands efterlatte jorde goeds med videre, og var samme 
arfvingers til mig giorde begiæring af følgende indhold nemlig, Høy Edle og Welbyrdige Hr: Lands 
dommer Ancher Müller høytædle fornemme goede welynderer, saa som Albert Hartwig kort siden er 
ved døden afgangen, og efter hammen, til endelig skifte og deehling for nødenhed ud kræfver 
formedelst en deehl Creditorer saa og dem som af dend S: Mand ved sine udgifne pandte brefve udi en 
deehl ham berettiged jorder gods en forsikret med Gield som den S: Mand sig her efterlatt, at der for 
alt hvis jorde dend S: Mand med rette tilkommer efter der hos følgende forteigelse og jorde bog hand 
ihende hafde skal taxeris efter hart korned  bereigning, hvilken taxering vi teinstlig wil formode efter 
hans Kongl: May: Allernaadigste forordning anleednings anleedning Welb: Hr: Landsdommer sig vil 
lade behagge, self at forrette, og dend forretning maatte os der efter gifvis beskrefven at  dend til 
demmen som skifted efter hammen forwalter kand lefvere hvor efter de til Gieldens betalning kand 
giør udlæg og indførsel til hvis giør som efter lowens fement den S: Mands Sterfboets skyl befindes, for 
saavidt løeøre goedsed ey kand tilstræke hvornest guds beskiermelsis forynskning vi forblifver weledle 
og welb: hr: Lands dommers tieneste skyldigste tinner Eskild Hartwig Jørgen Ollesen Sonne. 
Wallendsgaard dend 12 juny 1703. paa egen og min Moders weigne Herman Hansen Soede. No.1. ( 5 
en ½ Rixd. 150. 1703. Bram Mue, efter hvilken begiæring ieg hafver laded samptlig pandt hafverne som 
noged af dend Sahl: Mands jorde gods i pandt hafver forstendige at de demmen her paa stæden vilde 
ind finde om de ved denne forretning noged kunde hafve at paastaar eller er inden. Og er samme 
pandt hafver. No. 1. Kongl: May: Ampt skrifver her paa landet Seigs: Hans Henrik Skoer, No. 2. 
afgangen oberste Lieuntnant Buggen Hagens efter lefver skrifver Anna Margreta Von Guzangen: No. 3. 
Hr. Hans Ollsen Sonne Sognepræst til bolskier, og Nexøe meening heder. No. 4. Hans Svendsen boede 
Wæster i Rydsker sogn. No. 5. og Marne Sahlig Hr: Jørgens nu wærende paa Cannikegaarden i Boelsker 
sogn dernest hafver jeg beseetalt det dend S: Mand Albert Hartwigs forhen tilhørte og efterlatte jorde 
gods, hvorleedis det udi bugninger og andre der til liggende lei ligheder og herligheder, er beskaffet, og 
forre findes, sampt efter hans Kongl: May: allernaadigste udgangne forordning af 4 Marti 1690 dens 
formelding taget Herrits fougden nemlig. Daniel Bark af Wæster Herred, Anders Fyhn af Øster Herred 
og Jacob Lorensen af Synder Herred, og til mig for at lade forretningen tillige af demmen underskrefres 
efter di goedsed, forde tvende Herreder er beligende og var Landsting skrifveren Jens Pedersen Lestler 
tilstæde, som skrev udi bemelte forretning, nok var ofværende dend S: Mands Albert Hartwigs 
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efterlatte kiereste Kirsten Hansdaatter Koefoed, og hendis Søn og laugwærge Herman Hansen Soede, 
sampt Eskild Hartwig paa Frendegaard i Ibsker sogn, paa egen sin broder Mortten Hartwigs og sin 
broder afgangne Claus Hartwigs daatter Magdallene Clausdaatter Hartwig deres weigne, item Jørgen 
Olsen Sonne paa Leensgaard paa sin hustru Karen Hartwigs weigne, og blef da for os fremlagt, en 
jordebog under arfvingernis hender dateret i dag dend 28 January anno 1703 hvor af kand sees hvad 
Wallengsgaard og det goeds som forhen der til ligget hofver saavit S: Albert Hartwig endnu til forte 
skylder og er udi Hart korn nemlig, Wallengsgaard er efter forne jordebog sampt skiftebrefvet ganget 
efter S: Hr: Hans Jensen Soede for dem Prouste her paa landet og Sognepræst udi Nyekier sogn, 
Hartkorn 12 tønder det forhen dens tilliggende jordegoeds som boet endnu til hørrer er Dend 1. 
wornedei Aakier sogn som Lars Nielsen paaboer Hartkorn 8 tønder og 1/1 skepp dend 5 wornede 
sammesteds beboes af Hans Berrilsen Hartkorn 7 tønder 2 skep. Dend 11 wornede ibeden beboes nu 
af Jens Christensen 5 tønder ½ skep., dend 6 wornede i Ibsker sogn som Jacob Morttensen paaboer 
Hartkorn 8 tønder 5 skep, dend11 wornede i Pedersker sogn som Peder Larsen beboer 5 tønder ½ skep 
følger nu det goeds som dend S: Mand til sig for handlet hafver af Mortten Hartman, samt Lars 
Koefoed og Iver Larsen Item Morten Tøgersen Marsvin udi Malmøe, og Ysted udi Skaane efter adkomst 
brefves udvisning dateret dend 19 juny 1697 Item 16 septenber samme aar hvilke brefve blef 
paaskrefven og arfvingerne igien lefveret og er saa meged dette boe der af endnu tilhører, nemlig udi 
Povelsker sogn, dend 4 wornede Jens Persen Hartkorn 7 tønder 2 skep. Dend 5. wornede Lars Pellesen 
Hartkorn 7 tønder 2 Skep. Nok en dehlgaard parter som S: Albert Hartwig sig til forhandlet hafver af 
Welbyrdige Christian Bild til Dubek udi Skaane efter skiødets udviisning dateret Kiøbenhavn dend 9 
april 1701. som blef paaskrefven og igien til arfvingerne lefvered, nemlig i Pedersker sogn af dend self 
eier gaard som Herluf Jensen nu beboer Hartkorn 3 tønder 1 skep. Udi dend 5. self eiergaard Hartkorn 
2 tønder 1 fiering. Udi dend 6te self eier gaard Hartkorn 6 tønder 4 skep. ½ fiering. Lands dommer 
tilspurdte samptlig arfvingerne, om de ved denne forretning hafve noget at erindre da da vilde gifve 
det til kiende, hvor til samptlig arfvingerne svarede at de ike hafde noget at erindre uden begiærte at 
dette jorde gods maatte blifver sagt som forsvarligt kunde være, og saa høytmueligt, efter di efter di 
der er witterlighed i Sterfboet, dog saaleedes at Creditorrerne ike skal lide nogen skade Amptskrifveren 
Sr: Hans  Henrik Skor, var her paa aastæden, ike self tilstæde, men ved sin skrifvelse af 27 Juny 1703 
loed forestændige at hand hafver en dehl af dend S: Mands jorde goeds udi pandt nemlig, 
Wallendsgaard, og dend 3 self eier udi Pedersker sogn, hvor om hand paa Sterfboet naarskiftet holdes 
skalvise begierte at bemelte gaarder maatte saaleedes taxeris at hand paa sine penge ike skulde lide 
nogen skade? 
Fru Oberste Lieutnantske bugen sagens Anna Margreta Von Qutsungen, loed til kiende gifne at hun 
hafver dend 6. wornede gaard udi Ibsker sogn i pandt fra dette Sterfboes midler, mens som S: Albret 
Hartwig. Haver saalt eiendommen sampt biugningen og andre herlighed fra denne Gaard til bunden 
Jacob Morttensen som den nu  beboer,hvilken forde eiendom sampt biugning og anden herlighed 
tillige med alt andet saavit S: Albert Hartwig der af tilhørte hende og var udi pandtsat saa at hun 
betrygter sig pandted nu ike skulde være gaatnok for den Capital hun der udlaant hafver, da begiærrer 
hun at dette ved denne forretning maatte blifve observeret, og bemelte 6te wornede gaard nu ike 
høyere maatte blifve sat end hans Kongl: May: allernaadigste der om udgangne forordning kand 
formælde paa det hun ike skal lide nogen skade, og vel naar endelig skiftes holdis videre angifve hendis 
prætention og fordring? 
Hr: Hans Sonne Sognepræst til Bolsker sogn og Nexøe meenigheder lod fremlagt noged paa sin Moders 
Marne S: He: Jørgens weigne er inden om det 5te wornede i Aakier sogn hvor Hans Berrildsen bekom 
at bemelte hans Moder skal have pandt hafverske i samme gaard, og der formoedede at samme 
gaarden saaleedis blifver Testert at hun for sit kraf kand blifve skadisløs holden hver om videre naar 
skifte skal holdis efter dend S: Mand blifver indlefveret hendis Prætensioner. Hr: Hans Sonne oaa sin 
egen weigne foregaf sig at hafve tvende gaarder i pandt beliggende i Povelsker sogn som er dend 4de 
og 5te Wornede som af hvis og Lars Pellesen beboes, hvilken gaarder hand for Moder iligemaade at 
blifve efter hans Kongl: May: forordning lovlige taxerede, saaleedis at hand ike skal lide skade paa sine 
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penge efter di hand agter at blifve ved sit pandt hvor om hand paa Skiftestædet  videre vil indgifve sine 
prætensioner naar skiftetendelig blifver holdt, Hans Svendsen af Rysker sogn forreviste it pandtebref af 
S: Albret Hartwig indgivet dend 27 April 1695 bydende paa Capital 200 Sld., hvor for hand udi 
Wallendsgaard er forsikret og Pricriteret formodede at samme Wallendsgaard saaleedis blifver 
taxered, at ingen sig der ofver kand hafve at besværge, og hand paa sine penge ej skal lide nogen 
skade flere angaf sig ike som ved denne forretning noget kunde hafve at erinder, ej heller er meere 
jorde gods, angifvet som dette Sterfboe nu kunde tilhørre, hvor for godset er blefven testeret efter 
hans kongl. May: allernaadigste udgangne forordning, om jorde goedsis toft udi Danmark af 31 January 
1691 saavit dette Sterfboes tilstand kand tillade, og først anført Wallendsgaard udi Nykier sogn som er 
Hantgaarden for dette Specificacerede goeds og befunden at være Hartkorn 12 tønder, have under er 
beliggende tvende udhuuse som foruden videre prætension, endnu tilhørrer forde Wallendsgaard, nok 
3de huuse hvor af biugning tilhørrer, de der udi boende folk, men grunden hvor paa de staar tilhørrer 
endnu hofvet gaarden, ” Item findes it huus som tilhørrer Hans Nielsen, med grund og alt saa vil 
hammen er udvist efter det bref hand der paa hafver saa at hand allernset af dette hvis giør dagswærk 
til gaarden ” Skovene til berørte Wellendsgaard befindes ganske for huggen, saa at det udi ike er nok til 
gaardens fornøden reparation – gaardens biugning udi sig self findes saaleedes ved magt, at den ike 
behøver nogen stoer reparation saa findes og paa samme gaard en stoer deel huuse, som kund reignis 
for biugning som en bundegaard ike behøfver der findes og anden herlighed til gaarden med lyker, 
damme, og gange, hvor foer om sine gaard med der tilliggende eiendom udhuuse biugninger skov og 
anden herlighed saavit Specificaret er sampt alt hus der tilliger nu er taxeret for penge 1000 Rixd.,  
Dend  1. waarnede i Aakier sogn som er Hartkorn 8 tønder ½ skep. Er ganske forfalden udi biugningen 
og behøver stor Reparation, saa findes den tilej heller nogen skov eller sønderlig herlighed, uden it 
udhuus som staar paa samme gaards grund og er dend der tilliggende jord og eiendom heel slet, hvor 
forre dend ike kan taxeris høyere end 35 Rixd: for hver tønde Hartkorn er 282 Rd. 5 mrk. 8 skl.,  
Dend 5. wornede i bemelte Aakier sogn er Hartkorn 7 tønder 2 skep. Og befindes saa vel horden udi 
biugningen at bunden for sig og sine sampt tilsat qveg og aufling der med kand være behiølpen saa 
kand bunden og drifver self og svare til alle afgifter, hun forre denne gaard taxeris efter høyeste be: 
Kongl. Forordning ag 31 January 1691 dend 2 art hiem tønde Hartkorn for 40 Rixd: eller er 293 Rxd. 2 
mrk.,  
Dend 11 wornede i bemelte sogn er Hartkorn 5 tønder 1 skep. Hvor paa iligemaade findes saadan 
biugning at bunden sig der med kand behielpe og udi andre maader af lige beskaffenhed som det 5te 
wornede, hvor for hver tønde Hartkorn af denne gaard og taxeris for 40 Rixd. Er 203 rixd; 2 mrk.,  
Dend 6. wornede i Ibsker sogn er Hartkorn 8 tønder 5 skep. Fra denne gaard befindis eiendommen 
sampt biugningen herligheden og anden tilligelse at være bort solt til den der paa boende bonde Jacob 
Morttensen, saa at ike meere er tilofvers en  Dend afgift bunden aarlig pleier at yde hvor foer hver 
tønde Hartkorn  ike høyere kand bereignis eller nu her taxeris end for 26 rixd. 4 mrk., tønden, er 235 
rixd. 3 mrk. 5 skl.,  
Dend 11 wornede udi Pedersker sogn Hartkorn 5 tønder ½ skep. Er af lige beskaffenhed som den 5te 
og 11. i Aakier sogn hvor hver tønde Hartkorn taxereis for 42 rixd, er 203 rixd, 2 mrk., følger nu det til 
kiøbte gods nemlig den 4. og 5te wornede udi Povelsker sogn som Jens og Lars Pelle sønner beboer er 
hver udi Hartkorn 7 tønder 2 skep. Giør 14 tønder 4 skep. Hartkorn, og findig saaleedes holden udi 
biugning, at bønderne til sig og sine sampt til deres Qveg og aufling der med kand behielpe, og 
behøfver ey helder nogen stoer reparation men den der til liggende jorder en deel har forderfvet af 
sand og ike sønderlig herlighed i andremaader dog efter udi de der paa boende bunden aarlig kand 
betalle, hvis de bar, og saa fore de ved detteSterfboe findes stoer Gield og witløftighed taxeris de og 
hver tønde Hartkorn for 40 rixd. Er 568 rd. 4 mrk., videre følger de til købte gaarden parter udi Persker 
sogn nemlig af den 3. self eiergaard som Herluf Jensen nu beboer Hartkorn 3 tønder 1 skep. Kand efter 
di bunden self den der tilliggende grund og eiendomb sampt biugning med videre som andet saadant 
self eier gods:/ ike høyere taxeris hver tønde Hartkorn efter anleedning af høyeste be: Kongl: 
forordnings 8 tønder end for 26 rixd. 4 mrk., giør 86 rixd. 2 mrk. 10 skl., udi dend 5te self eiergaard af 
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lige beskaffenhed som andet self eiergoeds, saa at hos bunden ike ejer meere der udi end dend aarlig 
afgift som denne gaards besidder formedelst eien dommens ringhed skyld ike aarlig kand betale, hvor 
fore hver tønde Hartkorn ike kand reinis høyere end half parten imod andet saadandt goeds for en 
tønde Hartkorn 13 rixd. 2 mrk. giør 27 rixd. 1 mrk. 5 skl., af dend 6te self eiergaard Hartkorn 6 tønder 4 
skep. Denne gaard er udi allemaader af lige beskaffenhed som dend 9de self eiergaard hvor fore hver 
tønde Hartkorn settis for 26 rixd,4 mrk., er 178 rixd. 2 mrk.,  
Summa Summarum beløber saa forskrefne Hovetgaard, med huus forhen der tilliggende hafver saavit 
dette Sterfboe nu tilhørrer saa vel som det siden der til kiøbte goeds til penge 3097 Rixd. 12 skl.,  
her fra afgaard lands dommer tilkommer for at reise omkring at besee goedset sampt gifne 
vedkommende skifte tilkiende at denne forretning skulle foretages, Item for sinne reiser og umage 
med afsette dette goeds tillige med beseillings penge udi alt 20 rixd. :/: Herreds fougden Daniel Bark 
for sin umage og reise bekostning 2 rixd. :/ Herrits fougden Anders Persen Fyhn for sin umage og reises 
bekostning 3 rixd. :/: Herrits Fougden Jacob Lorensen for sin umage og reisis bekostning 4 rixd. :/: 
Lands tings skrifveren for sin umage ved denne forretning 6 rixd., :/: til stempled papir 1 rixd. 3 mrk., 
slet papir 1 mrk., Summa Rd. 4 mrk., /: 
Blifver saa igien til Sterfboet bæste sampt Credirtrerne penge Rixd. 3060. 2 mrk. 12 skl.,  
At dette saaleedes er forretted som lands dommeren agter videre at forsvare og bekiendt vil være 
setter han sin egen haand og zigneter her under og skrifver forde Herrets Fougden efter den Kongl: 
forordning dette tillige med under, Actum Wellendsgaard Anno Et Die Ut Supra.  
Ancher Müller. Daniel Bark.   Anders Pedersen Fyhn.    Jacob Loransen.     Jens Leslen. 
Summa andrager forskrefne jordegoeds efter taxen til penge 4645 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
 
Anno 1703 dend 3 July er efter lovlig giorde tillysning, møtte paa S: Albret Hartwigs Sterfboe paa 
Wellendsgaarden i Nyekier sogn af efter skrefne Paa  Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og 
Velbaarne Hr. Obersten Ober Commendant og Amtmand Waldemar Reedz ved sin fuldmegtig efter 
ordre paa hans welbaarnheds egen weigne Skifte skriveren Henrich Brugman, Paa Enkens Kirstine Hans 
Koefoeds daatteris  Veigne hendis Søn, og laugwærge Herman Hansen Soede, boende i Rønne, denne 
S: Mands Albret Hartwigs arfvinger Eskild Hartwig boende paa Finnegaard i Ibsker sogn. som er hans 
broder, paa egne og dend udenlands broder Mortten Hartwig og sin broder daatter Magdalena Claus 
Hartwigs daatters weigne. For demmen Eskild Hartwiger weigne, paa deris weigne møtte. Saa og 
møtte Jørgen Ollufsen biende paa Leensgaard i Østerlaursker sogn, som haver denne S: Mand Albert 
Hartwigs søster Karne Poul Hartwigs daatter, hvor vi da og efter følgende dato hafver foretagen at 
Examinere Sterfboet efter S: Albert Hartwig befindes bort skyldige Giels og Prætensioner som i 
følgende maader udi bemelte 2de mænds ofverværelse passeret nemlig Kongl: May:Amtskrifver og 
Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordred efter sin indgifvende reigning som her hos er vedhefted 
datered dend 3 july 1703 under Hr: Amptskrifverens egen haand og er lydende først om tvende 
obligationer, dend første dend 15 april aar 1694 paa capital 473 Rixd., og rente deraf fra dend 15 april 
1701 opteigned til dend 1. july med reignis som er 2 aar og 11 ugger aarlig --- proconto er 52 rixd. 12 
skl., er 525 Rixd. 1 mrk. 12 skl., nok efter dend anden Obligation af1. November sidst afvigt er skyldig 
Capital 283 Rixd. 5 mrk. 8 skl., rente der af fra forde 13 November og til dend 2 july 1703 som er 33 
uger aarlig 5 procento 8 Rixd. 5 mrk. 9 skl., er 292 Rixd. 5 mrk. 1 skl., med videre vel bemelte Hr: ampt 
skrifverens andre der hos lefverende 2de reigninger og udi for berørte 2de Obligationer af denne S: 
Mand giorde forsikringen for dend første udi Wellingsgaarden, og for dend sidste giort forsikring udi 
dend 3 gaard Herlof Jensen paaboer i Persker sogn, saaleedes som Obligationerne udi sig self anf 
mælder, hvor af Copiæ efter begiæring under Hr: Amptskrifverens egen haand udviser og forclarer som 
tillige med berørte reigninger formelder saaleedis nemlig. Regning paa hvis S: Albret Hartwig til mig 
efter 2de hans udgifne Obligationer og ellers i andre maader er skyldig efter den Sl: Mands Obligation 
af 15 April A: 1699 Capital 473 Rixd., rente den af fra 15 April 1701. og til dend 1. july 1703. med regnis 
som er 2 aar og 11 ugger aarlig 5 procent er 52 Rd. 1 mrk. 12 skl., er 525 Rixd. 1 mrk. 12 skl., nok efter 
hans Obligation af 13 November sidst afvigt er skyldig Capital 283 Rd. 5 mrk. 8 skl., rente der af fra 
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forde 13 November og til d. 2 july 1703 som er 33 ugger aarlig 5 procent 8 Rd. 5 mrk 9 skl., er 292 Rd. 5 
mrk. 1 skl., for forde capitaler er mig efter Obligationernis formelding giordt forsikring udi 
Wellingsgaard i Nyekier sogn og udi dend 3 self eiergaard udi Persker sogn som Herlof Jensen paaboer 
som af hos følgende Obligationer er at see i mens som fornefnis skal bemelte 3 gaard ike fuldkommen 
tilhørrer afgangen S: Albret Hartwig da om de vedkommende saa synis at de 263 Rd. 5 mrk. 8 skl., med 
sin rente som er bestaaende i bemelte 3 gaard i Persker sogn maa tillige med den Summa som mig udi 
Wellingsgaard tilkommer der udi indføris er ieg der med fornøyet paa det disse tvende fordringer 
kunde være paa it stæd, endnu efter den S: Mands sedel dateret den 27 february indeværende aar 
hvor for ieg skulle hafve haft 4 tønder smør som ike mig er lefveret blef ham af mig betalt penge 95 
Sld. 63 Rd. 2 mrk., efter forfølgende Specifiation paa en deehl omkostninger der er gangen paa noget 
gods S: Albret Hartwig med mit skiber nu har ladet ud forre sampt paa nogen hafver ieg ham samme 
tiid laan tilkommer ieg 38 Rixd. 2 mrk. 6 skl., tilkommer at svare af dend 7 gaard i Nykier sogn, Oktober 
qvartal 1702 sampt, January og April Qvartalen 1703 af forde gaard i Nykier sogn á qvartalen 5 mrk. 10 
skl., er 2 rixd. 4 mrk. 14 skl., er til som 41 Rd. 1 mrk. 4 skl., for Willingsgaard og goeds for samme 
tvende qvartaler  

A Rd. 4 mrk. 13 skl., er 8 Rd. 2 mrk. 7 skl., Nok dend ½  jordebogs restands af dend 7de gaard for 1702 
til 1. may 1703.  4 Rd. 2 mrk. 13 skl., Landgielden for indeværrende aar af efter bemelte gaard kand ej 
her anføris saa som det mig ej er bevist om de vedkommende vil yde smør og korn eller ej ilige maade 
vil skifte betienterne Obsevere july og Oktober qvartaler for indeværende aar nok tilkommer ham at 
betale for eg og seik af kunsker og Nøker saa og Clemmedsker sogn erfor sandemand skabet for 1702 
til 1. may 1703 3 Rd: 1 mrk. 8 skl., Summa 938 Rd. 4 mrk. 13 skl., Nok laant dend S: Mand for nogle aars 
tid forløb, it jern beslagen skrin hvilket jeg forlanger ieg In Natura maatte lefveris som formodis udi 
boet maa findis, nok laant ham som hand beretter at vilde bringe til en dom hand loed raste ved sin 
gaard 14 støker juhl børrer med bolter, sampt 14 støker haker, og 14 støker jern speder hvilket ilige 
maader forlanges in natura mig maatte tilstilles mens i fald det iej kandskee, koster støked af juhl 
børrer er 4 mrk., og støked af hakerne 28 skl., og støket af bolerne 1 mrk., og støked af spaderne 3 
mrk. 8 skl., Rønne d. 3 july A: 1703. Hans Henrik Skor Specification paa hvis omkostning der er gaaen 
paa det Sahl: Albert Hartwig lod udskibbe til Koøbenhavn med Kristen Johansen kiød a 2 skl., er 12 skl., 
en tønde lamme kiød 2 skl., en tønde en fiering torsk 5 skl, en tønde en otting smør 9 skl., 2 støker 
spede Lope 6 skl., 3 sæt salted lape for 6 skl., en skep. Gryn ½ skl., 2 lispund ostee 4 skl., 2 lispund tellig 
1 skl., 62 tp. Haure 62 skl., her paa op penge 13 skl., 2 Consuniption og Accissen, af 7 tp. Kiød á4 mrk 3 
skl., er 4 Rd. 5 mrk. 5 skl., en tønde en otting smør á 4 mrk. 12 skl., er 5 mrk. 6 skl., en tp. Torsk á 10 skl 
er 13 skl., 2 spege lapse á 13 skl er 1 mrk. 10 skl., 3 fieringer saldet lap 1 mrk. 7 skl., en skeppe gryn 6 
skl., 2 lispund oste 4 ½ skl., 2 lispund tellig for 10 skl., 62 tp. Aure á tp. 2 ½ skl er 1 Rd. 3 mrk. 11 skl., 3 
fragten er af 10 tp. 1, otting tønde gards á tønden 24 Skl. Er 2 Rd. 3 mrk., 2 sepe layser á 4 skl er 8 skl., 
en skippe gryn 2 lispund oste og 2 lispund tellig penge 12 skl., 56 tp aure á 12 skl som blef lefveret 7 
Rd., Summa 9 Rd. 1 mrk. 2 skl., her fra ført der fra byen 3 Rd: der af tilkommer S: Albert Hartwig paa 
sine 3 tønder 1 Rd. 4 mrk. 12 skl., tilkommer saa mig her paa 17 Rd. 2 mrk. 6 skl., nok laante S: Albert 
Hertwig som Mons = Herman Hansen vel er vidende in december 1702. som blef ofver sendt til 
Kiøbenhavn med forde Kreiert Johanis = 62 tønder aure hvor paa er lefvered ved Hans Larsen 10 
tønder og ved Lars Hansen 10 tønder rester igien 42 tønder som blef lofvet In Natura at lefveres 
saafremt der for ike skulle betales leye saa meget som det Gielde paa fremmede stæder, mens som 
det ej er efter kommet og ieg fattis saa meget til skiberannets fragt bereignis lispund for 3 mrk er 21 
Rd., Summa = 38 Rd. 3 mrk. 6 skl.,  
Rønne dend 28 juny 1703 H:H:Skor og blef samme forde Copier nu imod nu imod originalenne 
Conserred som blef paaskrefven, og Hr: Amptskrifverens fuldmegtig Mads Ollufsen som berørte 
ducomenter i dag her paa Sterfboet indlefvered saa igien lefvered og copierne som før ermelte her ved 
forretningen beholden hvor efter Hr: Amptskrifver her af Sterfboet Prætenderer først sammen reigned 
938Rd. 24 mrk. 13 skl., giør 1408 Sld. 13 skl., Jeg under skrefne Albert Hartwig til Willingsgaard paa 
Borringholm kiendis og hete med witterligt giør, skyldig at være til Kongl: May: amptskrifver og 
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Ridefouget Sr: Hans Henrik Skor penge 4.73 Rd.siger fire hundrede halffierdesindstinge og tri Rdaler 
som hand mig i reede penge med forstragt husver, hvilke penge jeg lofver reedeligen og vel at betale 
til bemelte Hr: Amptskrifver eller hans arfvinger naar begiæris med sin tilbørlige rente fra under 
skrefne dato, og forpligter ieg mig og mine arfvinger en for alle, og alle for en at holde Hr: amptskrifver 
og hans arfvinger uden skade og skadisløs i alle optenkelige maader, og paa det Hr: skrifver dis bedre 
kand være uden skade skal hand væreforsikret og pandtsat, min nu paa boende gaard, kaldis 
Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm beliggende, indtil hammen dend sidsteskillen, med deted 
første blifver skadisløs betalt, hvor efter bemelte Hr: Amptskrifver naar hand pengene ej lenger hos 
mig vil hafve svarende frem for nogen anden Creditor giører sig betoldt dog hvis ieg her paa tiid efter 
anden will betalle, er byde Hr: Amptskrifver sig at annamme, og paa denne Obligation afskrfver, des til 
yder meere beskrifning hafver jeg denne min forskrifning med egen haand under skrefved og mit 
sædvanlige zignet hers trygt,Actum Rønne  Dend  15 April 1699 Albert Hartwig.   
Renten her af er betalt til 15 April Aa. 1701 med 47 Rd., der for qviteres H:H:Skor. :/: bekiender ieg 
under skrefne at være skyldig til Kongl: May: Amptskrifver Sr: Hans Henrik Skor penge to hunrede og 
firesindstjve Rixd. 5 mrk. 8 skl., siger 283 Rixd. 5 mrk. 8 skl., hvilke penge ieg lofver redelig og vel at 
betale naar begieris, saa amptskriveren af mig og mine arfvinger en fore alle, og alle for en, skal være 
og blifve uden skadesløs holden i alle optenkelige maader til bekreftelse under min egen haand og paa 
det forde amptskrifver desto beder om sin betalning kand være forsikret, pandt sætter ieg ham én min 
tilhørende gaards langl. Udi Pedersker sogn. som er d. 3 i jordebogen, og Herlof Jensen nu paaboer 
hvilke forde penge med sin rente fra dato som melt er til amptskrifveren, eller arfvinger af mig og mine 
skadesløs blifve betaldt som saaleedes af mig udtyggelig skal holdes og efter kommis Rønne den 13 
November 1702 jeg signe at hafve bekommet af edle Hr: amptskrifver to hundrede tri og firsindstufve 
Rixd. Fem mrk. 8 skl., som er foruden mind forige udgifne Obligation Albert Hartwig.  Jeg under skrefne 
bekiender her med at hafve efter min wenlige og tienistlige begiering bekommet af Kongl: May: 
Amptskrifver, edle Sr: Hans Henrik Skor reede penge 95 Sld., for hvilke fem og half femsindstyve slette 
daller, jeg lofver paa troe, ære, og redelighed at lefver til Hr: Amptskrifver nu udi tilkommende som er 
fem tynder smør, som skal verre gat, og yde ferdig, og fuld vegtig og saa fremt jeg ike forde femtp: 
smør lefverer for pligter jeg mig at betalle til edle Hr: Amptskrifver, for hver tynde smør lige saa meget 
som hand høyste der fore paa fremde stæder kand bekomme, og der udi at holde Hr: Amptskrifver 
uden skade og skadisløs i alle optenkelige maader til witterlighed under min haand, datum 
Wellingsgaard dend 27 February Aa. 1703. A: Hartwig dette er ret Cpie efter Originallerne Testerer 
H:H:Skor. 
 
Belangende de forhen af Hr: Amptskrifveren Pætendered Materialier da vedgaar samptlige arfvingerne 
ej meere der af end 12 juhl børrer med 12 bolter. Item 12 spader, og haken, da som det nu ike findes 
og de materialier ikun forhen er laant, og arfvingerne siufvis der for ej saa meged at kunde 
Prætenderis, som Hr: Ambtskrifveren der for i sin reg: opsætter var de saavit der udi Resolverit at der 
for  Summen indtil widere nu anføris som opdrager neml: for hver julbør 4 mrk., for hver bolt 1 mrk., 
for hver hake 1 mrk. 12 skl., og for hver spade 3 mrk. 8 skl., er 30 Sld. 3 mrk., belangende forstaaende 7 
gaards halfve landgilde for indeværende aar 1703. lofved Herman Hansen Soede in Natura at vil lade 
lefvere udi Amptstuen sampt qvartal skatten for july og Oktober qvataler af den 7de gaard og den 
andeel Wellingsgaard self Contribuerer /:  
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter forhen med denne S: and giorde afreigning og nu ofverseet 
regenskab hvor saa befindes /; naar Willum Jacobsen self opbærger de 16 Sld. 2 mrk. som ham er 
tillagt hos Niels Eriksen i Grødbye i Aakier sogn, saa tilkommer Willum Jacobsen her af boet fordring 20 
Sld., :/ 
Johan Basilius Tobak Spinder i Rønne fordred efter nu giorde afregning som vedgikes at restere til 
Johan Basiliusis penge 21 Sld. 2 mrk. 5 skl., :/: 
Nicolaus Jacobsen i Rønne fordred og tilkommer efter nu ofverseet regenskab som nu vedgikes at  
restere penge 6 Sld. 1 mrk. 10 skl., :/: 
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Herman Bohne Henningsen i Rønne fordred efter sin sedel 14 mrk., er gaat giort efter S: Albert 
Hartwigs egen haand og af  reigning den 28 December 1696 penge 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Jens Hansen Told Wiisieteer boende i Rønne fordred efter sin forteignelse for 2 lispund it skaalpund 
gamle 14 mrk., 7 skilling, som arfvingerne angaf at være af denne S: Mand betalt til en lybsk Kiøbmand, 
beror til nermere oplysning og beviis, ogbr denne post der for af skifteforwalteren henvist til low og 
rett. :/: 
Jens Madsen i Rønne lod indlefvere sin regning, hvor udi hand opskrifver at skulle hafve her i boet at 
fordre 12 Sld. 1 mrk., Iblandt hvilken regning opskrifver af Jens Madsen at tilkomme 8 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
paa en deehl haure, som er soldt i Kiøbenhavn hvilke penges opskrift arfvingerne ey wilde vedgaae, og 
formeener lovligbur beviisis, idet øfrige befindes Jens Madsen efter Albert Hartwigs regenskabs bogis 
indhold her til Sterfboet at være skyldig penge 7 mrk., :/: 
Hans Jørgensen Cantsler i Rønne fordred efter sin afreigning som nu vedgis penge lefverrende sin 
fordrings self af den tredje july 1703. som lyder paa Capital 30 Sld., som Jes Rask med Capi: Mortten 
Bohnis Specification, nu beviiste hvilken, Jes Rask af Mortten Bohne paa sin kieristis arfve part er 
ofverdragen og er samme Specification datered d. 4 april 1699 og Prætenderede Jes Rask af berørte 30 
Sld., rente fra den 7 December 1698. til dato aarlig 6 mrk er 6 Sld. 3 mrk. 8 skl., og widere fordrer Jes 
Rask som ham skal være tilholde efter hans kieristis farbroder Jørgen 3 mrk., hvor af Prætenderis rente 
fra den 18 juny 1702 til dato 1 mrk. 8 skl., hvilke Prætenderede 3 mrk., som Jes Rask efter S Jørgen 
Bohne arfvede vil Jes Rask med den S: Mand skiftebref bevise naar S: Albret Hartwigs arfvinger det 
begiær at see og hvad som Jes Rask her paa af denne S: Mand Albret Hartwig har bekommed, er 
bunder hand sig at vil Decordere, her om blef Jes Rask og dette Sterfboes arfvinger for eened, at Jes 
Rask for ald forskrefne Prætention skal have udleg her af boet for penge 17 Sld., Hans Hiort i Rønne 
fordred efter sin sedel som vedgikes penge 3 mrk. 10 skl., :/: 
Byeskrifver Mads Pedersen boende i Rønne fordred efter sin fortegnelse som vegikes penge 6 Sld. 1 
mrk. 4 skl., Olluf  Pedersen Hold boende i Rønne fordred for en fiering torsk som vedgikes 1 Sld.1 mrk., 
S: Tolderen Mogens Pedersens efterlatte kieriste Anna Hansdaatter S: Mogens Pedersens lod fordre 
som vedgikes penge 15 Sld., Niels Joensen Smid boende i Rønne fordred for adtskeelige arbieds løn 
efter opskrift untegen 9 Sld., som hand hofver at fordre for denne S: Mands lig beslag hvor om Herman 
Hansen Soede med ham giør rigtighed og i begrafielsens bekostning indbereignis som berørte Herman 
Hansen Soede som deelis har bekaasted, hvor foruden mels Joensen her i Sterfboet tilkommer som 
rester og vedgikes penge 11 Sld. 2 mrk. 14 skl.,:/: 
Hans Andersen nu boende i Rønne fordred efter denne S: Mand Albert Hartwigs egen haand opbaarne 
reede penge paa it husis pandtning som staar paa lille Myenegaarden i Aakier sogns gurnd og ej til 
pandt bekom, hvor for Hans Andersen nu igien fordrer sine udlagte penge som hand efter berørte 
denne S: Mands sedel den 25 Oktober 1702. til denne S: Mand hafver der paa lefvered som er penge 
20 Sld., :/: 
Hans Andersen Smid i Rønne efter sin Speciole forclaring som hand har arbeided for denne S: Mand, og 
der imod denne S: Mands regenskabs bogis indhold, befindes at tilkomme som rester efter ofverseet 
regenskab og arfvingerne vedgik penge 2 mrk., :/: 
Gert Jacobsen Von Kiempen Farfver boende i Rønne efter regenskab befindes at hafve her i boet at 
fordre som og hans angifvende udviser ved Jørgen Olsen paa Leensgaard lefvered at restere af boet til 
ham 1 Sld. 2 mrk. 9 skl., :/: 
Kongl: May: Byefouged i Rønne Sr: Daniel Bark fordred som er neen Sionered udi en dom som S: Albert 
Hartwig paa førre Mette Elisabeth Macobeus weigne for werfved for resterende i landgilde af 
Biergegaarden den 9 wornede i Wæstermarie sogn for A: 1700 for en fierings smør, og 3 Sld., penge 
Claus Koedoed har med tilbage staaed, og byefougden Bark siden qviterigs udvisning af 5 Oktober 1701 
hafver betalt til hvis bunden reigned for penge 8 Sld.,:/ 
Mads Koefod Hansen paa Almegaarden i Knudsker sogn fordred efter denne S: Mand Albret Hartwigs 
egen haand den 21 Oktober 1700 som vedgikes penge 20 Sld.:/: 
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Summa Andrager forschrefne udførte Gields fordringer, og Prætensioner til penge 1611 Sld. 1 mrk. 13 
skl., at saa er angifven og i vores nærværelse forefunden vedgaaed og Passeret Testerer. 
H: Brugman.     paa min moders weigne som laugwærge Herman Hansen Soede. 
Eskild Hartwig. Jørgen Olsen Sonne.  Poul Rasmusen. 

Laurits Hansen. 
Anno 1703. dend 4 juli er atter med dette Sterfboes Gieldis Extrasering endnu videre  
Udi oben skrefvis nerværelse forrefalden, og da Passeret som følger nemlig  
Margreta S: Lars Larsen boende i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikes penge 2 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Lars Rasmusen Boende i Nyker sogn fordred efter afreigning imellem ham og denne S: Mand hvor saa 
befindes bemelte Lars Rasmusen at tilkomme her af boet penge 3 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Niels Persen paa Willingsgaards grunden i Nyeker sogn tilkommer efter afreigning imellem ham og 
denne S: Mand naar jorde leien tilSt: Mikelsdag nest kommende afkorted tilkommer ham igien til rest 
paa it par graae Heste her af Sterfboet penge 4 Sld., :/: 
Efter ofverseet regenskab imellem denne S: Mand og Povel Rasmusen befindes Povel Rasmusen her af  
Sterfboet at tilkomme til rest penge 2 Sld. 1 mrk. 13 skl., :/: 
Peder Rasmusen paa Willingsgaards grund tilkommer for it Røe blised Hestføll denne S: Mand Albert 
Hartwig har bekommed, og Peder Rasmusen, broder Hans Rasmusen er tillagt paa skifted efter deris S: 
Fader Rasmus Persen i Nyeker sogn og nu her i boet igien til Peder Rasmusen svaris saa som han er 
værge for sin broder Hans Rasmusen, for bemelte Hestføll 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Toer Toersen skrædder paa Willingsgaards grunde er efter afreigning tilkommer her af boet som rester 
paa adtskillige arbeide 4 Sld. 6 skl., :/: 
Jens Ollufsen paa Willingsgaards grunden er efter afregning med indberiegned hans jordeleie 6 mrk., 
og husleie 6 mrk., til St. Mikelsdag nest kommende 1703 saa og hvis hand her i boet har arbieded, naar 
alt det afkorted saa tilkommer Jens Ollufsen her af boet at fordre penge 1 Sld. 7 skl., :/:  Olluf Thorsen 
paa Willingsgaards grunden tilkommer efter afreigning arbiedsløn penge 3 mrk. 6 skl., som forhen er 
afkorted paa hans husleie for 1703. :/: 
Seigne Hans Anders paa Willingsgaards grunden fordred for sig self for hose knytteri 2 mrk., og høste 
arbied 6 skl., item paa sin daatter Øder Niels for 7 dagis høsteløn á 4 skl er 1 mrk. 12 skl., er 1 Sld. 2 skl., 
:/: 
Jørgen Giertsen i Nykier sogn fordred for skolleløn for Elisabeth Jørgensdaatter 1 mrk. 8 skl., :/: 
Lars Hansen paa Willingsgaards grunden fordred arbiedsløn som vedgikes nemlig for vaar arbeids 
neste afviste vaars 4 Sld., og paa forleeden aars høste arbeid for sig og sin hustru tilgoede 1 mrk. 5 skl., 
er 4 Sld. 1 mrk. 5 skl., :/: 
Mourits Markmand i Rønne lod indlefvere sin fortegnelse angaaende noged i regnskabs han og denne 
S: Mand imellem var hvorimod findes i denne S: Mand Albert Hartwigs regenskab bøger at hand med 
bemelte naar reisen ved sin sidste betaling som skeede den 17 juny 1695 som var 3 Sld. 2 mrk., til 
Anders Fyhn blef foreened at deris regenskab blef saa afclared at skulle gaae lige ope, hvor for denne 
Prætention saa de ved her paa skifted er forblefven og blef af Anders Fyhn for land at det rester sig af 
det vere i capitalen ved Hasle for anded med de 14 mrk., som han Mourits Markmands weigne blef 
bekom af denne S: Mand Jørgen Andersen deigen i Nyeker sogn fordred for en skeppe Rug, og en 
skeppe Biug 2 mrk. 8 skl., Item for 4 aars Paaske rettighed af den 7 kaldis Smede gaarden i Nyeker sogn 
2 mrk., som tilsammen er efter vedgaaelse til først may 1703 er 1 Sld. 8 skl., ;/; 
Lands tings skrifveren Jens Pedersen Losle fordred efter sin indlefverede reigning, med indbereigned 9 
Sld., for denne forretning om det Sterfboes jorde goedsis taxering at skrefne, med videre som nu af 
arfvingerne vedgikes 19 Sld.,  
Lars Larsen paa Willingsgaards grunden tilkommer her af Sterfboet efter ofverseet regnskab som nu 
vedgikes af arfvingerne at reste til ham 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Sognepræsten hæderlig og wellærde mand Hr: Svend Nielsen fordred efter indsende seddel som nu 
vedgikes10 Sld., efter sedel af july 1703. til Mads Høy i Rønne ofver dreged disse 10 Sld., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter afreigning som vedgikes 22 Sld. 3 mrk. 11 skl., :/: 
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Carel Væufsen i Rønne fordred efter sin sedel 0g afreigning som vedgikes 9 Sld., :/: 
Anna S: Hans Jensens i Rønne fordred for 2 skepper salt som er indført udi den skifte forretning efter 
hendis S: Mand Hans Jensen og findes udlagt efter den S: Mands egen haand 2 Sld., :/: 
Peder Hansen ved Aaebye i Nykier sogn fordred som vedgikes 1 Sld. 2 skl., :/: 
Christen Rasmusen i Westermarie sogn fordred som rester paa en Hest 9 Sld., :/: 
Summa andrager forskrefne hvis fordring som i dag er angifven som saaleedes regtiger befunden 
penge 104 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Hvilked at saa er Passeret Testerer Henrik Brugman. 
Paa min Moders weigne som laugwærge  Herman Hansen Soede.  Eskild Hartwig. 
Jørgen Olsen Sonne. Poul Rasmusen.  Laurits Hansen. 
 
Nest paafølgende den 5 july berørte aar 1703, er ey med Gieldens Extra Lowlig 
Efter berørte S: Albert Hartwig paa Willingsgaard fore tagen udi berørte vedkommendis nærværelse og 
for videre Passeret som følger nemlig. :/: Niels Morttensen i Nyekier sogn møtte her paa Sterfboet, og 
fordrende for en deel af it les høe hvor udi Hans Ibsen i Nyrbye ssmmested med ham var interseret 
Accorderet for penge 1 Sld., :/: 
Rasmus Hansen Boende i Haslef møtte og fordrede stefning penge udi en sag efter Accordering 2 mrk., 
:/: 
Hans Madsen boende i Nyekier sogn tilkommer som for ermelt efter imellem ham og S:Albert Hartwig 
opretted Contract med forsikring udi berørte taxerede Wandmølle med behørige hus penge 30 Sld., :/: 
Ellers fordred Hans Madsen paa at vilde hafve kirke ringe penge til –kierke for denne S: Mands Lig saa 
som Hans Madsen kirkewærge, arfvingerne --- at Albert Hartwig faar var for sin død hafvis til Nyekierke 
foræred et oryels alter klæde st—rigtighed har med dis fra særdaget for den anført. 
Summa penge saa vel som og it tinner gl 
Mangler 1. linie 
Anders Andersen Kure boende i Skarpeska i æncandskier sogn fordred efter afreigning som rester som 
vedgikes 2 mrk. 15 ., :/: 
Olluf Madsen i Clemmedsker sogn fordred for forderløn paa en stud 3 mrk., :/: 
Christen Pedersen skulle hver udsin søn Povel Charstensen af rydsker sogn, fordrer foederløn paa en 
wester forfisked til juhl 2 mkr., :/: 
Lars Pelsen gummeløs boende i Haslef fordred for sin sedel som vedgikes penge 7 Sld. 3 mrk. 4 skl., :/: 
Lars Madsen paa Stengegaarden i Clemmedsker sogn fordred som rester igen 2 Hestes af kiøbsning, og 
nu vedgikes 2 Sld., :/: 
Peder Andersen i wang tilkommer efter afreigning som vedgikes at restere penge 2 Sld. 3 mrk. 14 skl., 
:/: 
Hans Hellesen i Westermarie sogn fordred 1 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Madsen boende i Dyngegaarden i Clemmedsker sogn fordred for ir par stude at føde som 
vedgikes penge 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Mortten Mogensen i Nyeker sogn fordred fore fire –røye langhalm som vedgikes a 1 mrk 4 skl og for 
nye smør otting en mrk er 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Sørensen Væster rødsker sogn møtte her i dag paa Sterfboet og foreviste af Albert Hartwig til 
hammenudgifne obligation og pandtebref datered den 27 april 1695. med der udi giorde forsikring udi 
Wellingsgaard lydende paa laante penge 2 hundrede 2 Sld., Corant mynt efter der om paafølgende 
vidimeret Copredes videre formelding som nu blef læst og paaskrefne og Hans Svendsen igien 
lefvered, af forskrefne capital penge 200 Sld., rester rente for dend 27 april 1702 til den 27 aprik aar 
1703 aar á 5 procent er 10 Sld., fra 27 april 1703 til den 27 july 1703 er it fiering aar rente 2 Sld. 2 mrk., 
er capital og rente penge 212 Sld.m2 mrk., med under her efter rente beriegned den 10 September 
1703, rix C. en rixd. Copie jeg Albret Hartwig til Willingsgaard i Nyekier sogn, kiendes og giør witterligt, 
at Erlig og Weltbaare og formeene Mand Hans Svendsen boendis Marenrødskier sogn, hafver efter min 
begiæring forstragtning med rede penge udi goed wang bør corant mig, toe hundrede hvilke 200 Sld., 
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jeg lofver paa tro og lowe til aar og dags forløb efter under skrifne date, uden skade og skadesløs med 
sin tilbørlige intel 6 procento 1. aar udi sambet Summa oprigtig at betale og paa det welb. Hans 
Svendsen, skal dis bodie være forsikret om sine –kenge saadette jeg med min kiere hustruis raad og 
samtyke hammen hermed min be: hofvet, hofvet gaard, som jeg nu paaboer pandte, hvilken gaard jeg 
bepligteve mig paa er og redelighed, ey at være pandtsat til nogen anden hvor udi handsen for nogen 
anden Creditorer skal være precoriteret, indtil hand stine penge bekommen, til wetterlighed hafver jeg 
dennethii udgifne Obligation, medegen haand skrefvet og under skrefvet og mit zigneter hos trygt jer 
kraligen era bo dit min kistofsøn, hederlige og vellærde Herman Hansen Soede at hand med mig til 
witterlighed eed vil underskrefve, Satum Willingsgaard d. 27 April 1695. Albert Hartwig.   
Efter begiering til witterlighed Herman Hansen Soede.   Lest inden wester Herrits ting den 3 September 
Aa. 1696 Testerer Daniel Bark. Mads Jensen. 
Som hiemviist paa den forretning som er holt paa Willingsgaard angaaende Albert Hartwigs 
Jordegoedsis taxering dend 28 juny Aa. 1703. Testerer Ancher Müller 
Jens Lesler. Aa. 1696 d, 14 April ylse Albret Hartwig. 
Half tønde sild, for 4 Sld. Paa renten, Hans Svendsen efter denne Obligation fra skrifning, hafver Albret 
Hartwig mig rigtig, ald paadragen rente betalt til d. 27 April indeværrende aar Aa. 1700 med reede 
penge hvor fore qviteres Satum Rydsker sogn. d. 27 September Hans Svendsen. 
Iligemaade er renten til den 27 April. Anno 1702 af denne Obligation rigtig betalt, hvor fore qviteres 
datum Rydskier sogn d. 18 September Aa. 1702. Hans Svendsen, fremvist paa skifted efter S: Albret 
Hartwig. Paa Willingsgaard i Nyekier sogn d. 5 juli 1703 Testerer, Henrik Brugman. Dette er saa riktig 
Copil efter Originalen med sin akt og meening Testerer Hans Svendsen.  
Summa andrager hvis Gield og Pralen hioner, som i dag den 5 july i forskrefne maade er anført 
andrager til penge 262 Sld. 8 skl., Hvilked at saa Passeret Testerer H: Brugman. 
Paa min Moders wegne som laugwærge Herman Hansen Soede.  Eskild Hartwig. 
Jørgen Ollufsen Sonne. Laurs Hansen. Povel Rasmusen. 
 
Anno 1703  dend 6 July er og udi forskrefne vedkommende nerværelse med videre dette Sterfboes  
Gield og Prætensioner foretagen og saa passeret som følger, efter denne S: Mands Albret Hartwig 
Messiur, af dato Willingsgaard den 22 November Aa. 1702. med den hos følgende regning Johan 
Fniken Hagen boende i Kiøbenhavn af d. 25 maj 1703 befindes bemelte Johan Fniken Hagen her af 
boet at tilkomme som vedgikes for 15 Sld. 3 mrk., :/: 
 Efter en af S: Albert Hartwig udi Kiøbenhavn d. 26 may 1702 udgifne Obligation til Madam Mette Niels 
Povels sammesteds med indhold at S: Albret Hartwig hafver laant af berørte Madame Mette Niels 
Povelsen udi Danske Croner 53 Rixd., som er forsikred udi S: Albert Hartwigs redeste midler, og end 
videre af S: Albret Hartwig da hofvende verdt Niels Iegendt som Contions maatte underskrifve, og side 
under efter den 15 january 1703 med sin forholden rente til den dag betalt som opskrifven paa 
bemelte Obligation om formelder, nu lest og paaskrefve, i saa maader tilkommer Cautionnisten som 
hafver giort erstadtning paa denne S: Mands weigne oben skrefne Obligationens indeholdende capital 
penge 79 Sld. 2 mrk.,  der af rente bereigned fra dend 26 may 1702 til 26 may 1703 it aar andrager 3 
Sld. 3 mrk. 14 skl., nok rente bereigned til den 26 Augusty 1703 er it fiering aar 1 Sld., er saa capital og 
rente 84 Sld. 1 mrk. 14 skl., :/: 
Ingeborig Sahlig Olluf Jensen i Rønne fordred efter hendes sedel som hende tilkom paa Gl. Lundemans 
weigne for bekommende 100 legter S: Albert Hartwig af lundemand hafver bekommed 6 Sld., og der 
paa vedgik Ingeborig S: Olluf Jensen at hafve bekommed 2 tønder biug a 6 mrk er 3 Sld., rester saa 
igien penge 3 Sld., :/: 
Mads Pedersen Høy i Rønne fordred efter denne S: Mand Albert Hartwig egen sedel indhold for it 
lispund hamp som Mikel Ollufsen paa S: Albert Hartwig weigne hafver annammed hvor for rester som 
vedgikes 2 Sld. 2 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne dagen første Prætensioner og Gield til penge 105 Sld. 2 mrk. 14 skl., 
hvilked at saa er tilganged og Passerett som fore skrefvet staar Testerer H: Brugman. 
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Paa min Moders weigne som Laugwærge Hermand Hansen Soede.   Eskild Hartwig.  
Jørgen Ollufsen Sonne.  Laurits Hansen. Povel Rasmusen  
* 
Anno 1703 dend 9 july  ere vi forskrefne Atter mødt paa Willingsgaard paa S: Albret Hartwig Sterfboe 
og saa Excamineret hvis videre bort skyldige Gield og Prætensioner som i dag  blef angifven og saa blef 
forretted og Passeret som her efter følger. 
Peder Mikelsen af Østermarie sogn paa sin Moder Kirstine S: Albert Høy af Ligsted, weigne i dag 
indlefvered en Obligation af denne S: Mand Albert Hartwig til hendis S: Mand Albert Høy udlofve 
datered d. 14 April 1686. lydende paa Capital som endnu rester 30 Sld., hvor for var til forstrekning 
stillet fire skepper land biug jord ligende udi Sunden lyken med videre des indhold her efter følger.   
rester der af efter opskriften, renten fra 14  april Aa. 1702 til 14 April 1703.  1 Sld.2 mrk., :/: 
No. 6. Genmark copie, kiendis ieg under skrefne at jeg hafver laant af erlig agtbahr og welformenne 
mand Albert Høy boende i Listed 30 Sld., reede penge udi fire marks reignet udi croner, hvilke 
forskrefne tredje Sld., lofver forde Albert Høy til dette underskrefne aars dato med lige mytet regtig 
igien at betale og der hos sin tilbørlige rente, og sætter hammen der foruden fire skepper landbiug jord 
i underpant liggendes i Smidelyken som streker sig i Synder og nør indtil aarsdagen kommer at hand 
bekommer som penge igien og vil pant ære og redelighed holde hammen og hans arfvinger i alle 
maader skadesløs, at dette saaleedes i sandhed holdes skal hafve ieg denne min Obligation til 
witterlighed med min egen haand skrefved, og mit zigned her neden under trykt Anno 1686 dend 14 
April.  
 
Videre stoed der paaskrefven Aa. 1687 dend 14 April hafver Albret Hartwig betalt min rente for 
indeværrende aar, Indførtt og lest paa skifted efter S: Albert Høy i Listed den 28 juny Aa 1688. og er 
den resterende rente til 14 april 1688 betalt efter skiftebrefved, videre formelding Testerer H: 
Brugman.   
 Medven dette at være rigtig copie af Originallen Testerer Peder PMS Mikelsen.  
Og som de forde 4 skepper land biug jord for nogen tid siden er solt tilligemed anden jord som der hos 
ligger og tilhørde forde Lars Runte, hvor om videre og her efter formeldis HR: Jochim Haaik i Lybek. 
Hans fordring angaaende saa fanttis her i Sterfboet hans fuldmegtig Jacob Coppeten  hans qvitering 
paa samme regning opsat in May 1702. som melder til slutning paa 211 mrk. 1 skl., lyskb med disse 
ord, dises ju dank betalt 1703. den 10 april á Rønne pr. Jacob Coppeten og videre fanttis ike Sterfboet 
at S: Albert Hartwig dend 10 april Aa. 1703 at hafve til sig annammed, hvor for arfvingerne ike vilde 
stæde noged her udi om anderleedes at indføris men saaleedis den ved bemelte Povel Aristsen paa 
Kantte Danisgaarden i Westermarie sogn, fordred for it læs Høe som vedgikes penge 3 Sld., :/: 
Mortten Clausen  Ere efter dend S: Mand Albert Hartwigs regenskabs bog med videre  nu boende i 
Sandwig møtte her paa Sterfboet, og imellem ham og arfvingerne Ere efter dend S: Mand Albert 
Hartwigs regenskabs bog med videre som dem imellem væred hafver, giort afreigning hvor saa 
befindes Mons Clausen her af boet at tilkomme som i alt rester og vedgikes 3 Sld. 3 mrk., :/: 
Antonis Lindemand i Lybek efter sin af arfvingerne som rester 47 Sld. 4 skl., :/: 
Summa andrager som i dag er anført af boet skyldig Gield og Prætentioner, 
er penge 85 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
 paa min Moder som laugwærge Herman Hansen Soede.  Her til Brugman.  
Eskield Hartwig. Jørgen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
 
Anno 1703 Dend 10 july. Er Atter  vi forskrefne vedkommennis ofverværellse med siden dette Sterfboe 
vedkommende Gield regenskaber og Prætension  Excamineret og saa Passeret som her efter følger 
nemlig, Hans Jensen i Røe sogn fordred som her rester af hvis han tilkom for at taxen S: Jørgen Joensen 
31 gaard ---- 1 Sld.,  
Iligemaade tilkommer Hans Svensen i Dyngegaarden i Rydskier sogn som og var nu af de smør som og 
nu rester 1 Sld., Endnu befindes efter Manden Regning fra Hr: Jostin Hartwig bek Datered den 26 
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Oktober 1702, som ofver eens kommer med en hiemsendte reigning observation datered den anden 
November bemelte aar 1702 af hammen her af Sterfboet tilkommer penge 14 2 mrk. 8 skl., Skrifver her 
penge 71 Sld.2 mrk. :/: 
Jacob Johansen i Rønne har her i boet efter den S: Mands regenskabs bog efter retningat fordre 5 mrk. 
8 skl., :/: 
Hans Zandersen Dik i Svaniche eftersin tiid sente regning befindes her i Sterfboet at hafve giorde som 
vedgikes 2 Sld.,  
Møtte Capitain Hans Bistrup som nu boer paa Birgegaarden i Westermarie sogn for Mette Elisabeth 
Macbeus af hans Kongel: May: Allermaadigste er med benaadef. Og fremvist bemelte Caps: Bistrup 
2de denne S: Mands qviteringer den første dateret den 13 Oktober 1702. den anden datered den 6. 
April 1703. hvor udi befindes Capitain Bistrup til Salig Albert Hartwig har lefvered sit landgilde af 
Birgegaarden for 1702 med 3 fierings smør og fior tent penge og der for til 1. may 1703. af denne S: 
Mand Albert Hartwig qvitered og clared hvor for bemelte Fru Mette Elisabeth Maccabeus med videre 
af S: Albret Hartwig er forhen giort vi stadtning og her til vedkommende efter retninger indført, hvor 
om for Mette Elisabeth udgifne qviteringer videre formelder :/: 
Niels Nielsen boende i Olskier sogn Capitain ofver Nørre herred 3 Compagni her paa Sterfboer, og 
fremviiste en fuldmagt til hannem udgifven af Mikel Hansen Lenke Qvartermester ved det Kongl: 
Lifgevarde i Kiøbenhavn datered den 14 juny 1703. med indhold at udi dette aar 1703. 1704. og 1705. 
skal hand hafve de tuener gaarden nemlig den 39. Povelskier sogn af Niels Pedersen udi beboende, og 
den 14 gaard i Pederskier sogn som Arist Ollufsen paaboer, hvilke 2de gaarde Niels Nielsen skal hafve 
under forpagtning i berørte 3 aar og som S: Albret Hartwig berørte 2de bønder gaarder har haft under 
forpagtning udi det aar 1702. som meldis udi samme fuldmagt at Niels Nielsen skal forpagtning 
pengene her af boet opbærge for berørte aar 1702 som er penge 24 Sld., og blef samme fuldmaftis 
messive nu i dag lest og paaskrefven. :/: 
Jens Hansen i Olskier sogn som efter sin forhen til S: Albret Hartwig udgifne Reves datered den 15 
Oktober 1702. vedstoed nu i dag at hand endnu vil svare til de 2de brefve nemlig en Landstings Dom 
som hand self forhen af Peder Espersen i Røe sogn laant hafver, hvilken Dom er nogen jord angaaende 
som er melt Peder Espersen, og Jep Køller hafver haft tvisttighed om. Item it tings vidne som udstoed af 
Nørre Herredsting den 28 April 1702 angaaende it markeskiels flytning som Weft Pedersen. Og hans 
medfølger skal hafve begaaed som Albert Hartwig til ham berørte dato lefvered og lofved Jens Hansen 
eiermanden bemelte 2de brefve Peder Espersen til at svare og holde dette Sterfboe der for krafvisløs. 
:/: 
Welb Hr: Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin indsendte sedel og afreigning som i alt opdrog 
og vedgikes til penge 143 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner som i dag er Extraheret til penge 245 Sld. 4 skl., 
dette saa at være Passeret Testerer Willingsgaard den 10 july 1703 H: Brugman.  paa min 
Moder som laugwærge Herman Hansen Soede.   
Eskield Hartwig. Jørgen Olsen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
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Anno 1703. den 11july er igien med dette Sterfboets Gieldis registering, og Extrahering udi forskrefne 
vedkommendis  nerværelse foretagen, og Passeret, som efter følger nemlig. 
Claus Harca i Gudium fordred for fiskeri som rester og vedgikes 2 Sld. 2 mrk., :/: 
Jens Persen paa 7 gaard i Nyekier sogn hafver her i Sterfboet efter rigtig afreigning at fordre, som efter 
regenskabs bogis udvisning befindis ham at tilkomme penge 4 Sld. 3 mrk. 14 skl., :/: 
Mads Larsen i Nexøe lod fordre for en stang jern 1 Sld. 3 mrk., :/: 
Henning Bohne i Rønne ved sin hustruis indsendte memorial lod anmælde at dette Sterfboe er til 
hendes mand skyldig, saa som Henning Bohne er for reise her fra landet:/: Først efter afreigning den 6 
july 1700, er S: Albret Hartwig skyldig blefven 13 Sld. 2 skl., nok tilkommer Henning Bohne paa Hr: 
Lindemands weigne af 5 rixd,. For it hundrede legter S: Albret Hartwig bekom, efter som Ingeborig S: 
Oluf Jensens forhen der for er indført for 4 Rixd., der for her ikun anføris 6 mrk., nok som S: Albret 
Hartwig har goedsagt for Jørgen Larsen muermester 5 Sld., for en fed qvige til begrafvelsen 7 Sld., for 
10 allen sort floer 3 Sld 8 skl., for 2 ½ alen ratin 3 Sld. 3 mrk., er 33 Sld., 1 mrk. 10 skl., derpaa har 
Henning Bohne bekommed 6 tønder Biug paa 2de tider efter der om S: Albret Hartwigs regenskabs 
bogis udvisning á 6 mrk er 9 Sld., blifver saa igien til rest som Henning Bohne tilkommer penge 24 Sld. 1 
mrk. 10 skl., efter Henning Bohnis egen der efter indlefvered regning som endnu vedgaaes 6 mrk., :/: 
Efter S: Albert Hartwigs regenskabs bogis indhold hafver Jens Jørgensen i Rønne her i boet tilgoede 
som Herman Hansen Soede tilkommer penge 15 Sld. 2 mrk. 12 skl., :/: 
Niels Eriksen paa 25 gaard i Aakier sogn møtte her paa Sterfboet og blef med ham giort afreigning efter 
S: Albret Hartwigs rengeskabs bogs indhold, saa befindes Niels Eriksen her af boet at tilkomme som 
renten af hvis S: Albret Hartwig skal svare til pandet formynderskab hand holde for Niels Eriksen. /: S: 
Hustru Giertrud  Claus Hartwigs daatter som nu vedgikes ret at være paa begge sider 17 Sld. 3 mrk., /: 
Hans Berrildsen boer paa 5 wornede i Aakier sogn, efter afreigning med hvor fore skeede nu her paa 
Sterfboet, saa befindes Hans Berrildsen her i Sterfboet hafver til goede som vedgikes penge 14 Sld., :/: 
Diderik Funk i Nexøe fordred som rester til ham paa en fiering spegesild A: 95. 2 mrk., nok er skyldig 
blefven 1700 den 10 Marty paa en stang jern 4 mrk. 11 skl., er som nu vedgikes penge 1 Sld. 2 mrk. 11 
skl., :/: 
Summa andrager hvis Prætensioner som i dag Extraheret og anført penge 84 Sld. 15 skl., Dette saa at 
være Passeret Testerer Skiftestæden den 11 july Anno 1703.  
H: Brugman.  paa min Moder som laugwærge Herman Hansen Soede.   
Eskield Hartwig. Jørgen Olsen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
 
Anno 1703 dend 12 july er atter med dette Sterfboeds Gieldis Extrahering end videre  
Udi forskrefne de vedkommendis nærværelse foretagen og saa Passeret som her efter følger nemlig. 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter afreigning med S: Albret Hartwigs arfvinger som nu skeede paa 
Sterfboet hvor saa befindes efter rigtig regning at Jacob Koefoed her af boet tilkommer 73 Sld. 1 mrk. 
13 skl., :/: 
Mads Koefoed Puolsen i Svaniche fordred efter sin indsendte regning datered Svaniche dend 4 july 
1703. som melder til sletning af Mads Koefoed her af boet tilkommer 8 Sld. 2 mrk. 1 skl., Hver iblandt 
er beregned 3 Sld., for hamp som Knud Hartwig paa S: Albert Hartwigs weigne af Mads Koefoed har 
annammed men som Albert Hartwigs regenskabs bog ej melder om meere hamp end for 5 mrk., saa 
dargis de 7 mrk., efter arfvingernis begier fra oben rørte Summa, blifver saa igien som Mads Koefoed 
tilkommer her af boet 6 Sld. 3 mrk. 1 skl., :/: 
Jørgen Olsen boende paa Leensgaard i Østerlarsker sogn, fremviiste denne S: Mand Albert Hartwigs 
egen haand, og qvitering datered Willingsgaard den 26 april Anno 1702, som formælder saaleedes, jeg 
Albert Hartwig til Willingsgaard i Nyeker sogn, paa Borringholm, kiendes og her med for alle witterligt, 
at jeg hafver annammed reede penge fyldigst, og fuld værd af min Høyt erde S: Svoger, Høyakte boer 
Sr. Jørgen Olsen Sonne for alt hvis mig paa egen og min S: Broder Mortten Hartwigs arfveligen til Rønne 
efter voris S: Moder Elisabeth S: Poul Hartwigs /: Være signeten udi løsøre, eller af den fri wornede 
gaard i Westermarie sogn i Sosse, som nu af Henrik Jørgensen beboes og voris S: Moder tilhørte /: efter 
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skiftebrefvene opretted efter ermelte voris S: Moder deds videre formælding, Thi kiender jeg for mig 
min kiere hustru børn og Sande arfvinger saa vel som for ermelte min broder Jugen ydermeere lod 
deel ret eller rettighed, at hafve til at fordre, fordre lade noged videre enten af forde gaard eller 
løsøred, saa som eig paa egen nog min broders wegne for bemelte voris møderne arf hafver 
bekommed den minste silling med danmeste saa ieg taker min S: Svoger for goed og reedelig 
afbetaling i allemaader og der fore baade paa egen, og min broders wegne vil hafve af bemelte min 
Svoger Jørgen Olsen, og min S: Søster, og deris arfvinger, her med tilbørlig qvitere og for videre ansvar 
kravis, og skadisløs holden i alle optenkelige maader til witterlighed hafver eig denne min udgifne 
qvitering, med min haand og zegneter bekrefted Willingsgaard den 28 April Anno 1702 Albert Hartwig 
/: Nok beviste Jørgen Olsen boende paa Leensgaard i Østerlarssker sogn, som og arfvingerne ved at S: 
Albret Hartwig af Jørgen Olsen ved paaskefne 1702 hafver til laans bekommed udi reede penge 100 
Sld., der af rester rente til july maaneds udgang fem fiering aar a 5 procento er renten 6 Sld. 1 mrk., er 
saa capital og rente 106 Sld. 1 mrk., Nok fordred Jørgen Olsen rester paa it par stude som Albert 
Hartwig hafver bekommed som vedgikes 6 Sld.,   
Eskild Hartwig paa Hendegaard i Ibskier sogn som nu paatager sig wærgemaal for sin udenlands 
v;rrende broder Mortten Hartwig, for hvilken broder denne S: Mand Albert Hartwig hid indtil efter 
hans egen med derset fuldmagt til hammen w;rged hafver og hafver S: Albret Hartwig Mortten Hartwig 
sin broder arfvepart efter derris S: Moder falden opbaared efter derom forhen indf’rte Albert Hartwig 
qviterings lydelse som Jørgen Olsen og resten af Eskield Hartwig er betalt til S: Albret Hartwig og tilkom 
efter opretted skiftebrefvis udvisning da ved Leensgaard den 26 November 1701 i alt 93 Sld. 2 mrk. 11 
skl., der af rente i holf anded aar til 1 july 1703 andrager 7 Sld. 2 skl., er saa capital og rente som nu 
broderen Eskild Hartwig fordre, og her af Sterfboet Protenderer udlæg for 100 Sld. 2 mrk. 13 skl., efter 
det skiftebref ganged efter sallig Karen Eskield Hartwig Hans Nielsens S: Hustru som boede og d’de udi 
Allinge datered den 7 November 1691 befindes S: Albert Hartwig at hafve paataged sig w;rgemaal for 
den S: Qvindes søn Poul Hartwig Jacobsen som der efter tilkommer sin fæderne og Møderne arfvepart 
som opdrager Capital denne S: Mand naar jorde leien til St. Mikelsdag nest kommende afkorted 
tilkommer ham igien til rest paa it par graae Heste her af Sterfboet penge 4 Sld., :/: 
Efter ofverseet regenskab imellem denne S: Mand og Povel Rasmusen befindes Povel Rasmusen her af 
Sterfboet at tilkomme til rest penge 2 Sld. 1 mrk. 13 skl., :/: 
Peder Rasmusen paa Willingsgaard grunden tilkommer for it røe blised Hestføll denne S: Mand Albret 
Hartwig har bekommed, og Peder Rasmusen, broder Hans Rasmusen er tillagt paa skifted efter deris S: 
Fader Rasmus Persen i Nyekier sogn og anke i boet igien til Peder Rasmusen svaris, saa som bjorder 
wærge for sin broder Hans Rasmusen, for bemelte Hestføll 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Toer Toersen Skrædder paa Willingsgaard grunden efter afreigning tilkommer her af boet som reste 
paa adtskellige arbride 4 Sld. 6 skl., :/: 
Jens Ollufsen paa Willingsgaards grunden er efter afreigning med indberegned hans jordeleie 6 mrk., til 
St: Mikelsdag nest kommende 1703. saa og hvis hand her i boet har arbieded, naar alt det er afkorted 
saa tilkommer Jens Ollufsen her af boet at fordre penge 1 Sld. 7 skl., :/: 
Olluf Thorsen paa Willingsgaards grunden tilkommer efter afreigning arbeidsløn penge 3 mrk. 6 skl., 
som forhen er afkorted paa haveshus leie for 1703. :/: 
Seigne  Hans Anders paa Willingsgaards grunden fordred for sig self for hose kingtteri 2 mrk., og høste 
arbeid 6 skl., Item paa sin daatter Øder Nielsdaatter for 7 dagis løn á 4 skl er 1 mrk. 12 skl., er 1 Sld. 2 
skl., :/: 
Jørgen Giertsen i Nyekier sogn fordred for skolleløn for Elisabeth Jørgensdaatter 1 mrk. 8 skl., :/: 
Lars Hansen paa Willingsgaards grunden fordred arbiedsløn som vedgikes navnlig for vaar arbiede nest 
afvigte vaars 4 Sld., og paa forleeden aars høste arbied for sig og sin hustru tilgoede 1 mrk. 5 skl., er 4 
Sld. 1 mrk. 5 skl., :/: 
Morids Markmand i Rønne lod indlefvere sin forteignesel angaaende noged i regenskab han og denne 
S: Mand imellem var hvorimod findes i denne S: Mand Albret Hartwigs regenskabs bogis at hand med 
ermelt Markman ved sin sidste betalning som skede den 17 juny 1695 som var 3 Sld. 2 mrk., til Anders 
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Fyhn blef foreened at deris regenskab bref saa afclarred at skulle gaae lige ope, hvor for denne 
Prætention saa de ved her paa skifted rester blefven og blef af Anders Fyhn for land at det reiser sig af 
det ve og i cilitalen ved hasle for anded med de 14 mrk., som han Morits Markmans vegne bekom af 
denne S: Mand Jørgen Andersen deign i Nyekier sogn fordred for en skeppe Rug, og en skeppe Biug 2 
mrk. 8 skl., Item for 4 aars paaske rettigheder af den 7 --- Smedegaarden i Nyekier sogn 2 mrk., som 
tilsammen er efter vedgaaelse til først may 1703 er 1 Sld. 8 skl., :/: 
Landstings skrifveren Jens Pedersen Losle fordred sin indlefverede reigning med indbereigned 9 Sld., 
for den forretning om det Sterfboes jordegoedsis taxering at skrefne, med videre som nu af 
arfvingenne vedgikes 19 Sld., :/: 
Lars Larsen paa Willingsgaards grunden tilkommer her af Sterfboet efter ofverseet regenskab som nu 
vedgikes af arfvingerne at reste til ham 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Sogne Præsten hæderlig og Wellærde Mand Hr: Svend Niels fordred efter indlefverede sedel som nu 
vedgikes 10 Sld., efter sedel af 9 july 1703 til Mads Høy i Rønne ofver denged disse 10 Sld., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter afreigning som vedgikes 22 Sld. 3 mrk. 11 skl., :/: 
Carll Ollufsen i Rønne fordred efter sin sedel og afreigning som vedgikes 8 Sld., :/: 
Anna S: Hans Jensens i Rønne fordred for 2 skepper Salt som er indført udi den skifte forretning efter 
hendis S: Mand Hans Jensen og findes udlagt efter den S: Mands egen haand 2 Sld., :/: 
Peder Hansen ved Aaebye i Nyekier sogn fordred som vedgikes 1 Sld. 2 skl., :/: 
Christen Rasmusen i Westermarie sogn fordred som rester paa en Hest 9 Sld., :/: 
Summa andrager forskrefne hvis fordring som i dag er angifven som saaleedes regtig er befunden 
penge 104 Sld. 3 mrk. 2 skl., Hvilked at saa er Passeret Testerer 
 Henrik Brugman.    paa min Moder som laugwærge Herman Hansen Soede.   
Eskield Hartwig. Jørgen Olsen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
 
Nest paa følgende  dend 5 july berørte aar 1703 er og med dette  Gieldis Extrahering efter berørte S: 
Albret Hartwig paa Willingsgaard foretagen udi berørte  vedkommendis nærværelse foretagen og saa 
Passeret som her efter følger nemlig. 
Niels Morttensen i Nyekier sogn møtte her paa Sterfboet, og fordrede for en deel af it les Høe hvor udi 
Hans Ibsen i Majbye sammesteds med ham var interseret Accorderet for penge 1 Sld., :/: 
Rasmus Hansen boende i Hasle møtte og fordrede Sterfningspenge udi en sag efter Accordering 2 mrk., 
:/: 
Hans Madsen boende i Nyekier sogn tilkommer som for ermelt efter imellem ham og S: Albert Hartwig 
opretted Contract med forsikring udi berørte taxerede Wandmølle med behørige hus penge 30 Sld., :/: 
Ellers fordred Hans Madsen paa at vilde hafve kloke ringen penge til her kirke for denne S: Mands lig 
saa som Hans Madsen er kirke wærge, arfvingerne angaf at Albret Hartwig haar før sin død hafvis til 
nyekirke foræred it røgelse alter være som ---- har med dis her- andagelse nu anført og Summa penge 
saa vel som og it timmeglads vedgik sidste linie kan ikke læses side 399. 
65 Sld. 2 mrk. 3 skl., Hvis der for er udlagt har S: Albert Hartwig solt og en deel parter er halded 
betalning for, saa at Sterfboet igien skal til myndlingen giøre erstadning der for, hvor fore af berørte 65 
Sld. 2 mrk. 3 skl.,  Capital regnis rente fra skiftebrefveds dato, og til 7 Augusty 1703. er udi 11 ¾ aar  
aarligen 3 Sld. 1 mrk., er renten tilsammen 38 Sld. 1 mrk. 12 skl., den paa er til afkortning som berørte 
Poul Hartwig som nu er self myndig, vedgaar at hafver bekommed efter sin sedels formælding som 
andrager penge 35 Sld. 1 mrk. 4 skl., Rester saa af renten 3 Sld. 8 skl., blifver saa igien som Povel 
Hartwig fordred og resterer penge 68 Sld. 2 mrk. 11 skl., nok befindes denne S: Mand Albret Hartwig 
være wærge for S: Mikel Hartwigs i Rundsker sogns søn Mads Mikelsen Hartwig som nu er sin egen 
wærge, og er udenlands og tilkommer efter sin S: Faders skiftebrefes videre formælding først datered 
d. 3 April 1694: først af sin S: Moders Ifareklæder 10 Sld. 2 mrk. 12 4/7 skl., nok arfved efter sin S: 
Moder som berørte Skiftebref udviiser 48 Sld. 1 mrk. 6 6/7 skl., nok tilkom af løsøre arf efter sin S: 
Fader som samme skiftebref udviser 14 mrk. 2 skl., nok efter samme skiftebrefs formælding tilkommer 
denne myndling af den 22 gaard i Knudsker sogn 18 Sld. 3 mrk. 3 skl., er saa til sammen, som denne 
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myndling tilkommer efter sin S: Fade og Moder som før ermelt i alt 81 Sld. 1 mrk. 8 3/7 skl., Nok 
tilkommer denne myndling efter sin S: Moder Fader afgangne Hans Nielsen i Nyekier sogn den 15 july 
aar 1695. af løeøre arf 3 Sld. 12 skl., og af Jordepengene udi Mullebyegarden i Nyekier sogn 4 Sld. 1 
mrk. 15 3/7 skl., er tilsammen 1 Sld. 2 mrk. 11 3/7 skl., endnu arfved efter sin moder moder Annike S: 
Hans Niels skiftebref datered den 17 Jan Aa. 1698. hvor efter befindes Mads Hartwig at tilkomme som 
hand Albert Hartwig opbaared hafver penge 23 Sld. 2 mrk., Nok tilkommer berørte Mads Hartwig efter 
sin S: Broder Claus Mikelsen Hartwig opretted skiftebref datered den 8 November aar, 1697 til penge 7 
mrk. 11 skl., er saa alt hvis Mads Hartwig her af boet tilkommer som før ermelt og anført penge 114 
Sld. 1 mrk. 14 6/7 skl., her paa efter S: Mands Albert Hartwigs egen opskrift skal Mads Hartwig have 
opbaared penge 26 Sld. 3 mrk., blifver saa Sterfboet igien skyldig som før ermelt til Mads Hartwig 
penge 87 Sld. 2 mrk. 14 6/7 skl., der foruden laante Mads Hartwig en deel sølf knapper, men nu ej vidis 
hvor mange, hvilke hand igien i sin tiid bør tilsvare med forde udlæg for summa bestaar foruden rente, 
efter der om Mads Hartwigs til S: Albert Hartwig egen udgifvende Revere under hans egen haand 
dstered den 17 Marty Aa. 1702 videre udvisning, som nu blef læst og paaskrefven og lyder saaleedis 
stempled papir N:1. en half daler. Som min Høytærede kiere fætter S: Albret Hartwig til Willingsgaard i 
Nyekier sogn paa Borringholm, Hid ind til hafver været min formynder, og jeg underskrefne Mads 
Hartwig er mine myndige aar, og self burde mit Gields, det være sig ved hvad man det heslt være eller 
hafve kunde saavidt mig baade efter min S: Moder, og fader, Item moder fader, og moder moder saa 
vidt mig baade efter min S: Moder, og fader, item moder fader og moder moder arfveligen er tilholden, 
efter skiftebrefvet ganget og opretted efter wel ermelte min Salige Moder Elsebeth Hansdaatter, og S: 
Fader Mikel Hartwig, saa og min S: Morfader Hans Nielsen og S: Mormoder Anniche Hans Nielsens dets 
videre formelding, da fore som ieg udi guds nafn og ted at begifve mig med venlig afsked, fra wel 
ermælte min kiere fætter Sr: Albret Hartwig paa fremmede stæder at forsøg mig enten til Søes, eller 
udi andre forretninger, hvor Gud og lyken wil føye, mig og der for ike ved hvor svart, jeg kand komme 
hiem igien, saa hvor wel at jeg efter lofven, fører endnu af reise først bør at giøre rigtig led med min 
kiere fætter, og hammen for der for mig under hænder haft hafven de wærgemaal qvitere, mens som 
sligt for medelst min hastige bordt reise ike kand skee saa paa det bemelte wærgemaal ej skal være 
min kiere fætter videre til nogen tynge eller besværing, saa hafver ieg giort saadan Accort med 
hammen, at samme min tilfalden arf, saavit som endnu ubetalt findes hos hammen bestaaende, 
beholder atter min kiere fætter hos sig mig tilgoede /: dog foruden nogen interesse, ellers rentis af 
læggelse, indtil jeg om Gud wil igien hiem kommer og Albret Hartwig alleniste, efter skiftebrefves 
formælding at svare  mig med lige goedtag penge, som hand self hafver annammed, saavit hand mig 
efter rigtig regenskab skyldig blifver og der som ieg imidlertid ieg er paa  fremmede stæder trenger til 
noget, enten penge eller vare, saa lofver min fætter at skal og wil skike mig hvis jeg ved skrifvelse 
begierer skulde og jeg, eller be min fætter uden nogen rigtighed om samme ors mellem værende giort 
er, veed døden afgaar, da skal jeg eller mine arfvinger ey hafver videre af min fætter Albret Hartwig 
eller hans arfvinger at Prætendere end som efter demmen os imellem oprettede Contract om 
formølder, som i alle maader holdis, og efter kommis skal hvilket jeg medent egens under skrifne navn 
og zignet bekrifter og wenligen ombedet Sr: Johan Basilivs og Sr. Burel Olsen begge wel fornemme 
borger, og handelsmand i Rønne at de dette mid mig til Witterlighed wil underskrefve Datum Rønne 
dend 17 Marty Aa. 1702 Mads M:H: Hartwig efter begiering til witterlighed Johan Basilius fremviist og 
observeret paa skifted efter S: Albert Hartwig mig paa Willingsgaard den 12 july 1703 Testerer 
Brugman. /: 
Det skiftebrefefter S: Mikel Hartwig opretted som nu her i boet fanttis blef nu til Peder Hansen paa 
Blyekrobgaard lefvered som lofved der til at svare naar bereignis, efter for berørte skiftebref ganged 
efter S: Claus Mikelsen Hartwig tilkommer hans broder Hans Mikelsen Hartwig som Peder Hansen paa 
Blyekobbegaard var wærge for penge 1 Sld. 3 mrk. 11 skl., :/: 
Iligemaade tilkommer søsteren Anniche Mikel Hartwigs daatter efter berørte sin S: broder her af boet 
foruden nu møtte for 2 mrk., Wurdered som Corporal Hans Hansen i Nyekier sogn som er wærge for 
hende, og hos sig hafver, der foruden og her af boet at hafve 1 mrk. 13 skl., :/: 
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Herman Hansen Soede fordred efter forteignelse for hvis hand har udlagt til S: Albret Hartwigs 
begrafvelse med videre som blef beviist paa Sterfboet og vedgaaed, og opdrager 124 Sld. 1 mrk. 6 skl., 
/: Herman Hansen Soede end videre indlagde sine skriflige prætensioner, som blef oplæst og er af 
følgende indhold nemlig, saa som ieg under skrefne Herman Hansen Soede har arfvet efter min S: 
Fader Hr: Hans Jensen Soede som boede, og døde paa Willingsgaard de. 9. September Anno 1685. en 
deel løsøre goeds af min S: Faders efter Cafte boe sampt, og Jorde goeds endnu bestaaende udi hofvet 
gaarden Willingsgaard, og udi en fri Wornede gaard beliggende udi Aakier sogn med meere løsøre, og 
jorde goeds som mig arfligen er tilfalden efter mine S: sødskende, Jens Hansen Soede, og Margreta 
Hansdaatter Soede iligemaade hafver min broder Hans Hansen Soede, som er udenlands sin arfvepart 
baade af løsøre, og Jorde goeds efter sin S: Fader Hr: Hans Jensen Soede og saa endnu udi boet 
bestaaende, saa og sin arfvedeel efter hans S: Sødskende Jens Hansen Soede, og Margreta Hansdaatter 
Soede, som er med forseglede skiftebrefve at forclare, og beviise, hvilket alt sammen jeg paa min egen 
saa vel som min broders Hans Hansen Soedis wegne hafver at fordre, og indtage af min S: Stiffaders 
Albret Hartwig boe, goeds, og bæste midler efter som hand ey udi nogen maade, ente til mig om min 
hosstaaende hos hammen arfveparters annammelse efter lowen har giort til bud, eller om min broders 
Hans Hansen Soedis som er udenlands hans efter voris S: Fader og S: Sødskende tilfalder, og hos ham 
instaaende arfveparter har giort nogen rigtighed eller endelighed, der for saa Specificeris nu voris 
patrimonium og arfveparter som af boet bør efter lowen først udtagis og gives udlæg foer efter rigtige 
skiftebrefvis indhold saaleedis som følger, efter det skifteeebref ganged efter min S: Fader Hr: Hans 
Jensen Soede den 12 Oktober Aa. 1685 tilkommer mig under skrefne Herman Hansen Soede af løsøre 
godset 174 Sld. 1 mrk. 2 skl., :/: 
Nok af den tilstaaende gield 2 Sld. 3 mrk. 1 5/7 skl., er saa løsøre tilsammen penge  177 Sld. 4 4/7 skl 
som jeg londer her paa imod den betalning som min nu S: Stiffader Albert Hartwig har Restitveret til 
min Fader Broder R: Hr: Jørgen Jensen Soede for min skolegang kost, og klæder udi 6 aar. Nok 
tilkommer mig af Jorde goedset som ieg udi benefnte skiftebref er indført 412 Sld., hvorfor af Hans 
Madsen anslagen, og sat for penge 224 Rixd., Sampt og giort indførsel udi Willingsgaarden i Nyekier 
sogn for penge 50 Rixd., er tilsammen penge 412 Sld., af hvilken Summa udi den for bemelte fri 
Wornede gaard udi Aakier sogn er og saa at Decortere for, for bemelte min kost klæder, og skolegang 
hos min S: Fader broder S: Hr: Jørgen Jensen Soede udi bemelte 6 aar som min S: Stiffader Albret 
Hartwig sig har Obligerit skiftlig at betalle som ieg og got giør 120 Sld., blifver saa igien 292 Sld., der af 
rente udi 17 2/3 aar er aarlig 14 Sld.2 mrk. 6 2/7skl., er saa udi for benefnte aar rente 257 Sld. 3 mrk. 
11 3/5 skl., blifver saa mit tilstaaende fordring af mit Paaaatrimonium udi Jorde godset efter mig S: 
Fader Skiftebref in alles med Capital og rente Summa 549 Sld. 3 mrk. 11 4/5 skl., :/: 
Efter min S: Søster Margreta Hansdaatter Soede som døde den 11 January 1695 og holdtis skifte efter 
hende den 8 January Aa 1695 tilkommer mig 55 Sld. 2 mrk. 10 skl., af hvilken Summa mig er giort 
indførsel udi til Myergaarden beliggende udi Aakier sogn som af Lars Nielsen Skoemager beboes for 46 
Sld. 10 skl., resten er udlagt udi løsøre goedsed  der af reignie rente siden den 11 January Aa. 1696 udi 
13 ½ aar er aarlig 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., er saa renten udi fornefnte aar tilsammen 37 Sld. 2 mrk. 3 skl., 
blifver saa Capital og rente in alles penge 93 Sld. 13 skl., nok tilkommer mig efter min S: Broder Jens 
Hansen Soede dateret den 16 January Aa. 1695. i alt Capital penge 88 Sld. 2 skl., hvor for er tillagt mig 
at hafve udi Willingsgaarden 30 Sld. 3 mrk. 3 skl., for resten udlagt af løsøre der af reignis rente fra den 
28 Marty Aa. 1694. Da bemelte min S: Broder Jens Hansen Soede ved døden afgik, til dato udi 9 ½ aar 
er aarlig 4 Sld. 1 mrk. 9 3/5 skl., andrager sig renten saa in allis penge 4o Sld. 2 mrk. 12 4/5 skl., er saa 
Capital og rente som mig efter min S: Broder Jens Hansen Soede tilkommer som mælis er penge 128 
Sld. 2 mrk. 14 4/5 skl.,  
Summa forskrefne arfve parter efter Fader, Søster, og Broder som før ermelt bedrager sig in allis til 
penge 771 Sld. 3 mrk. 7 1/5 skl.,  
For hvilken summa penge jeg begierer nøyaktig udi Jorde goedset saa som den miste Capital er forhen 
udi Jorde goedset bestaaende, Her med forblifver den gunstige Skifteforwalnes ydmygste tienener 
Herman Hansen Soede. /: Min broder Hans Hansen Soede som er udenlands tilkommer  først efter sin 

bornholmerting.dk 188



Fader Hr: Hans Jensen Soede efter skiftebrefvet datered den 12 Oktober 1685 af løsøre godset 177 Sld. 
4 4/7 skl., Hvilken Summa for meenis lige at opgaae imod den fortæring klæder, og under holdning, 
som min broder Hans Hansen fra sin Faders død, da hand var ikun ringe af alder sampt Information 
bekostning og ved hans afreise af boet og Stiffaderen S: Albret Hartwig anwendt og der for ey bereignis 
nu tilkommer min broder Hans Hansen Soede af Jorde goedset efter forde skiftebrefvis udvissening 
penge 412 Sld., der for til er udlagt en fri Wornede gaard i Nyekier sogn, som da af Jacob Jensen 
beboedis for 270 Sld., udi Willingsgaarden 90 Sld., nok udi en Fri Wornede gaard udi Aakier sogn, som 
kaldis Lille Myregaarden, og endnu af Lars Nielsen Skoe nogen bebvis indført penge 52 Sld., Er Mollis 
udi Jorden gandsit 412 Sld., der sg reignis rente udi 7 aar er aarlig 20 Sld. 2 mrk. 6 2/5 skl., beløber sig 
renten udi for berørte aaringer 364 Sld. 11 4/5 skl., er saa Capital og rente efter Jens S: Fader af Jorde 
goedset penge 776 Sld. 11 4/5 skl., /: 
Endnu tilkommer min broder Hans Hansen Soede som hand har arfvet efter sin S: Søster Margreta 
Hansdaatter efter skiftebrefvet den 8 January Aa. 1695 Capital 55 Sld. 2 mrk. 10 skl., der for udlagt udi 
Lille Myregaarden udi Aakier sogn penge 45 Sld. 2 mrk. 11 skl., for resten er udlagt udi løsøre, der af 
regnis rente fra den 11 January Aa. 1690. Da hun ved døden afgik til dato udi 13 ½ aar er aarlig 2 Sld. 2 
mrk. 2 skl., nu for denne Capital og rente penge 93 Sld. 13 skl., :/: tilkommer aarlig 2 Sld. 2 mrk. 2 skl., 
Er for denne Capital og rente penge 93 Sld. 13 skl.,  :/: 
Tilkommer og saa min broder Hans Hansen Soede efter voris S: Broder Jens Hansen Soede efter er 
gangen skiftebref dateret den 8 January Aa. 1695. udi net toptel penge 88 Sld. 2 skl., Hvor paa er til 
ham udlagt udi Willingsgaarden 30 Sld., resten er af løsøre udlagt, der af regnis rente fra den 28 Marty 
1694 da vor broder ved døden afgik og til dato udi 9 ¼ aar, er aarlig 4 Sld. 1 mrk. 9 3/7 skl.,  
Be drager sig renten udi forde aaringer til 40 Sld. 2 mrk. 12 4/5 skl., er saa Capital og rente som min 
broder Hans Hansen Soede udi den arf tilkommer penge 128 Sld. 2 mrk. 14 4/5 skl.,  
Summa andrager forskrefne tiende arfve parter som min broder Hans Hansen tilkommer med Capital 
og Rente, som forhen ermelt penge 998 Sld. 7 3/5 skl., og saa som voris S: Stiffader Albret Hartwig har 
bemæktiget sig den oven melte Fri Wornedegaard som tilhørrer min broder Hans Hansen Soede efter 
skifte arfvits mælding og med fordeel udi hans fraværelse uden hans jaminde; saalt dend til Jacobsen 
Castonsen som dend nu beboer efter kiøbe brefvets formeldning, da formeener jeg at min broder bør 
derimod at hafve efter min udi beste Jorde goeds som efter voris S: Stiffader kund fore findes saa som 
udi hafver gaarden Willingsgaard er der for min begiering at min broder Hans Hansen Soede udi 
forskrefne maade for forberørte hans gaard, tillagt efter hans S: Fader for 270 Sld., som S: Albret 
Hartwig har uden hans samtyke saalt langt høyer sig til fordeel, vor der igien indført udi hofvet 
gaarden Willingsgaard tillige med de 90 Sld., som ham self er tillagt udi Willingsgaarden og er endnu 
bestaaende, sampt og de 30 Sld., som min broder Hans Hansen Soede hafvet arfvet er sin S: Broder 
Jens Hansen Soede udi Willingsgaarden hvilke forskrefne tiende poster som er børde goeds bør al 
blifve be slaaende udi Willingsgaarden ; for resten begier ieg som mig efter lowen en fod wærge for 
min broder Hans Hansen Soede som er udenlands tilkommer fornøyelig udlæg paa hans wegne som sin 
tiid forsvarligt kand være, hermed forblifver den gunstige skifte for waltes berred willigste, og ydmyge 
tienner Herman Hansen Soede Rønne den 12 July 1703, og hofde har værrende arfvingerne ej noged 
paa forskrefne Herman Hansen Soedis indgifvende Prætensioner at Prætendere mener aktede det 
forbilligt at være efter som forskrefved staar. 
Summa andrager forskrefne i dag anførte Prætensioner og Gieldis fordringer til penge 2346 Sld. 1 
mrk.7/10 skl.,  
Hvilked at saa er tilganged og Passeret som forskrefved staar des til widnisbiurd under vore hender, og 
Zegneter skiftesteden paa Willingsgaard den 12 July Aa. 1703 Henrik Brugman.    
 paa min Moder som laugwærge Herman Hansen Soede.   
Eskield Hartwig. Jørgen Olsen Sonne. Povel Rasmusen. Laurits Hansen. 
 
Og som skifted endnu her til den 10 September Aar. 1703.efter denne S: Mand Albret Hartwig kommer 
til ende, saa for aar søgis til Sterfboets middel at bereigned dend landgielde som det til dette Sterfboe 
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hørrende og taxerede bonder gaards med paastaar at skal Contribuere for indeværrende aar 1703. 
Hvorimod af de pandte brefve  som havde Jordegoeds i Pandt er rente bereigned dend 1. maj 1704. 
saaleedes efter land kiøb som efter følger nemlig. 
Ibsker sogn, den 6 Wornede Jacob Morttensen nu paaboe, skylder aarligen, smør en half tønde 
bereignis for 7 lispund smør a 4 mrk er 7 Sld., træet reignis for 2 mrk., it Lam, en Gaas, 2 Høns 3 mrk. 6 
skl., Haure en tønde er inførtfor 2 mrk., Jordebogs penge 4 Sld., Summa 12 Sld. 3 mrk. 6 skl., :/: 
Poulskier sogn, den 4. Wornede Jens Pellesen, skylder aarlig smør en half tønde ved træet ansat for 7 
Sld. 2 mrk., Jordebogs penge 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., Summa13 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Poulsker sogn, den 5 Worned Lars Pellesen skylder Smør en half tønde med træet ansat 7 Sld. 2 mrk., 
Jordebogs penge 4 Sld., :/: 
Pedersker sogn, den 11 Worned Peder Larsen skylder aar, smør 6 lispund 11 pund , lispunded for 4 mrk 
er 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., it Lam, en Gaas, 2 høns 3 mrk. 6 skl., en tønde Haure for 2 mrk., Jordebogs 
penge 4 Sld.,  
Den 3 Jordeien doms gaard Herlof Jensen i Persker sogn skyldig aarlig smør 6 lispund 5 ½ pund, 
lispunded ansat for 4 mrk. er 6 Sld. 1 mrk. 6 skl., it Faar 3 mrk. 8 skl., en Gaas 14 skl. 12 Høns á 4 skl er 
3 mrk., en tønde Biug 1 Sld. 2 mrk., en tønde 2 skep. Haure 3 mrk., Jordebogs penge 10 Sld. 1 mrk. 3 
skl.,  
Dend 6  Niels Pedersen i Pedersker sogn skylder aarlig smør 5 lispund 6 skaalpund 2 fiering á lispund 4 
mrk er 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., en Lam, en Gaas, 2 Høns 3 mrk. 6 skl., Biug 1 ½ tønde for 1 Sld. 3 mrk. 3 skl., 
Haure 2 tønder 2 skep. For 5 mrk., Jordebogs penge 1 Sld. 2 mrk. 14 skl., disse 2 ½ nest forskrefne 
gaarder den tredje og 6 i Pesker sogn aarlige land gilde tilsammen opdrager efter som satte Land kiøb 
beriegned til penge 37 Sld. 3 mrk., Hvoraf regnis til dette Sterfboe den halfve part saa som Welb: 
Jørgen Bille, og Welb: Christian Bille der udi er laad tagen og dette Sterfoe Christian Bille til hørrer der 
for helften anføris 18 Sld. 3 mrk. 8 skl., den anden halfve part tilkommer welb: Jørgen Bille paa Byebek i 
Skaane, ded 1. Worned Lars Nielsen Skylder aarlig smør 9 lis pund, lispunded 4 mrk er 9 Sld. 1 mrk. 8 
skl.,  it Lam. Og en Gaas, 2 Høns 3 mrk 6 skl., Haufre 2 mrk., Jordebogs penge 4 Sld., Udbyggeren paa 
berørte gaards grund skyldige aarlig Smør 2 lispund 11 p: lispunded 4 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Aakiekebye dend 11. Worned Jens Christensen skylder aarlig smør 6 Lispund 11 pund, lispunded 4 mrk. 
er 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., it Lam, en Gaas, 2 Høns 3 mrk. 6 skl., Haure en tønde 2 mrk., Jordebogs penge 4 
Sld.,  
Den 5. Worned Hans Berrelsen skylder aarlig smør en half tønde er anført med træet 7 Sld. 2 mrk., it 
Lam, En Gaas, 2 Høns 3 mrk. 6 skl., Haufre en tønde 2 mrk., Jordebogs penge 4 Sld., belangende de 2 
tønder 1 fiering car hart korn udi den 5 gaard i Pedersker sogn som denne S: Mand Albret Hartwig sig 
har til handled af Welb: Christian Bille da som denne S: Mand første arringer hand det bekom skal 
hafve opbaared nogen landgilde, men nu med dette aar beregned udi tre aars tid ej noged skal hafve 
der opbaared der for arfvingerne der ved det saa med dette aars afgift lod henstaae,  
Summa andrager forskrefne landgilde for 1703 til penge 1107 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Summarum Andrager forskrefne dette Sterfboes midel baarde løsøre tilstaaende Gield Item 
Jordegoedsets efter den taxt som forhen her udi fordis indført og der paa er sat sampt, og hvis land 
gilden af goedsed for Aa. 1703 skyldis hvorimod af de forhen, udi Jordegoedsis taxering benefnte pante 
brefvis inde holdende Capitaler renten er bereigned til den 1 may 1704. in alles til penge 6300 Sld. 6 
skl.,  
 
Anno 1703 den 10 September efter at endnu videre efterretning som behofvedes at hafvis ved dette 
Sterfboe varerlanged er igien med skifte forwaltning efter for berørte S: Mand Albret Hartwig 
forretagen og til ende bringes hvor saa var tilstæde paa den S: Mands efterlatte kiereste Kirstine Hans 
Koefoeds daatter, hendis weigne, efter hendis forhen giorde begiering som langwærge for hende, 
hendis søn Herman Hansen Soede, Item af denne S: Mands arfvinger hans broder Eskild Hartwig 
Lientnant ved Øster Herrits Compagnie. Boende paa Frendegaard i  Ibsker sogn, som og er wærge for 
sin broder Mortten Hartwig som nu er udenlands og ej vides hvor hand er at finde, Item og paa sin 
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broder afgangne Claus Hartwigs daatter Magdalene Claus datter som hand og er wærge for desligeste 
og møtte Jørgen Ollufsen Sonne Fenrich ved bemelte Øster Herrits Compagnie som hafver S: Albret 
Hartwigs søster Karne Poul Hartwigs daatter til sin erhente hustru og boe paa Leensgaard i 
Østerlaursker sogn ,  
 
Og paa rettens weigne var ofver værrende Høy Edle og Welbaarne He: Obersten, Ober Commendant 
og Amptmand Waldemar Reeds, ved sin fuldmegtig Christian Leegaard og skifte skrifveren Henrik 
Brugman, møtte de register ingen begærrende wurderings mænd, Lars Hansen, og Poul Rasmusen, 
begge boende i Nyekier sogn, hvor saa paa Sterfboet Willingsgaard, med denne forretning end videre 
Passeret som følger. 
 
Først indføris til de vedkommende til efterretning det Canssians bref og forsikring som for berørte 
denne S: Mands arfvinger til dette Skifte di for walte er hafver udgifved datered Rønne den 3 
September 1703. hvilked formelder saaleedis, saa som med endelig skifte og ligvidation efter afgangne 
Albert Hartwig som  boede og døde paa Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm hid indtil 
formedelst adtskellige anstendigheder ved samme Sterfboe dependerer, især deslished, og for af 
Sterfboets arfvinger og berørte S: Mands Stifsøn Hans Hansen Soede  som sin faderne arf der i boet en 
skal hafve bestaaende, og hans brødre Mortten Hartwig som bemelte sin landet Albert Hartwig arfve, 
skulle som legge er uden rigis, og ej des paa hvad stædder nu er at finde, er opholden, saa er broderen 
Herman Hansen Soede. Eskild Hartwig. Hver foran melte, deris brødre efter lefves endhold for dem 
anordnet at wærge, hvor for med endelig skifte efter Albert Hartwig endnu lenger efter lowens 
andleedning skulle opholdes mens som adskeelige widtløftigeheder ved samme Sterfboe befindes som 
ike taaler der med lenger at giøres nogen, ophold hvilked samptlig Sterfboets vedkommende og 
Criditorer indstendiges begierer, saa paa dette skifte forwalterne som samme skifte under hender 
hafde for medelst skifted efter S: Albret Hartwig foretagelse, og nu til ende giøris ike i sin tid skal paa 
ankis eller lide nogen tiltale i en eller anden maade saa hafver vi underskrefne nemlig, Jeg Eskild 
Hartwig Lintnant ved ded øster Herrets Compagnie, og jeg Jørgen Olsen Fenrik ved bemelte Øster 
Herrits Compagnie, som paa egne bemelte min broder afgangne min broder Claus Hartwigsdaatter 
som jeg Eskild Hartwig wiegne wærge for, og jeg Jørgen Ollufsen paa min hustruis wegne som lillige 
med Mortten Hartwig er S: Albert Hartwigs arfvinger, og jeg Herman Hansen Soede paa min broder 
Hans Hansen Soede, og Enken min Moders wegne som jeg er laug wærge og formynder for om skiftets 
endelighed hos Høy Edle, og Welb. Hr: Obersten Ober Commendant og Amptman Waldemar Reets 
giort ansøgning som hans Welb: efter voris begiering saaleedis hafver samptyked naar vii til alle 
Prætensioner wil svare, hvor for vi her ved os samptlig forpligter udi alle paa komne Occatiner at holde 
hans Welbaarenhed sampt skifteskrifveren samme skifte efter for berørte Albert Hartwig forwalter 
aldeelis foruden nogen ansvar præjudits hinder eller skade alle optenkelige maader og tilfælde som 
her efter af de udenlands  arfvinger eller vedkommende kunde paa komme eller paatallis, der for fri at 
være, og vii self er i alle maader der til at svare, og stande til dette som ved bør, hvor til vi ors her 
forbinder, og Oblierer med bekræftelse under vore egne hender og zigneter, som skeede i Rønne den 3 
September Aar 1703. Eskild Hartwig. Jørgen Ollsen Sonne. Herman Hansen Soede. :/: 
 
Hæderlig og Wellærde mand Hr: Hans Ollufsen Sonne, Sognepræsten i Nexøe, og Boelsker sogn fordred 
efter denne S: Mand Albert Hartwig Egen haand og forskrefne datered Willingsgaard den 29 December 
1700, og inden Lands tings retten paa Borringholm læst og Protoioleret de 20 April 1701 efter den 
opskrifts videre indhold som mælder at S: Albert Hartwig af Hr: Hans Ollufsen Sonne har laant reede 
penge 400 Sld., og der for i forsikring stilled tvende Wornede nemlig den 4 og 5 gaarder beliggende i 
Povelsker sogn efter pante brefveds videre indhold som her efter findis indført, der af er restende 
rente efter til handis egen skrifvelse formældning frs den 29 December 1701 som reignis til den 29 
Septemper 1703. er 1 ¾ aar á 5 procento giør 35 Sld., endnu regnis rente her af til den 29 April 1704 er 
11 Sld. 2 mrk. 10 skl., 1. Rixd., jeg Albert Hartwig Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm kiendis, 
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og her med for alle witterligt giør, at jeg hafver bekommet af min Høyt Lærde Kiere Svoger Erværdige, 
hederlign, og wellærde Hr: Hans Ollufsen Sonne præst til samdt Boehls, og Nexøe meenigheder reede 
penge 400 Sld., som hand mig efter min venlig begiering laant, og med forstragt hafver udi goed gang 
bohr danske cronner mynt hvilke fire hundrede sletted., jeg lofver paa tree ære og redelighed rigtig 
igien at betale udi lige mynt, med sin til borlige intreke efter  hans Kongl: May allernaadigste udgangne 
forordning med 5 procento af hundrede. /:  Saalenge de hos mig ubetalt bestaaendis blifver, og paa 
det min kiere Svoger Hr: Hans Ollufsen Sonne skal dis beder for sammen sin Capital hos mig være 
forsikred, da skal hand hafve udi pandt, saa som jeg og her med fuld kommet igien pandt sætter til 
ham hans hustru dend hæderlig dydig og gud elskende Matroma Ellene Hr: Hansis og begge deris børn 
og arfvinger, tvende  af mine tilhørrende fri Wornede gaard, nemlig d, 4 fri Wornede gaard udi 
Povelsker sogn som nu Jens Pellesen beboer den 5 fri Wornede gaard. Ibiden som nu Lars Pellesen 
beboer hvilke gaard med deris Propritary skyld, og land gilde egt og arbeide, sampt des hvis biugning 
ager eng, enemark og fellig med og uden giør det med hvad man det helst er svarer eller hafne kand 
som nu beligger og af tid beligget hafver, og bør der til at ligge med rette, aldeelis indted med taget 
eller fraskilt i alleringste maader wel ermelt Hr: Hans Ols. hans hustru børn og arfvinger skal hafve udi 
hvad kommen pandt, intil han fore sine penge den minste skilling med den meste med sin tilbørlig 
rente igen skadis bekommen hafver, og lofver og forpligter jeg mig paa ære troe og redelighed af forte 
2 gaarder med deris Propritari skyld og landgilde, ey til nogen anden er pandtet, ey heller til nogen 
anden skal blifve soldt eller pandtsat, førend ermælte min kiere svoger har forde hos mig forstragte 
Capital og rente, redelig og rigtig betalt blifver og naar Hr: Hans Ollufsen Sonne bemelte Capital 400 
Sld., ej lenger hos mig for saadan rente wil lade blifve bestaande, da skal hand lade mig det, it half aar 
forud lade vide, hvorimod jeg da skal være forpligted hammen samme Capital med paadragende rente 
alt betalle og saafremt jeg dette ike kand efter kommer da skal ofte bemelte Hr: Hans hafve magt at 
træde til forde sit pandt, og efter lønnen, og lovlig medfart sig for samme Capital, og rente lade 
indførsel giøre, saa at Hr: Hans Ollufsen Sonne hans hustru børn, og arfvingerne akal af nu min hustru 
børn, og arfvingerne, en for alle, og alle for en holdis uden skade, og skadisløs i alle optenkelige 
maader, des til witterlighed hafver jeg denne min udgifne Obligation, med min egen haand skrefvet, og 
under skrefvet, og mit Zigneter hos trygt og wenligen ombedet min Kiere stifsøn Herman Hansen Soede 
med mig til witterlighed at underskrifve datum Willingsgaard den 29 December Anno 1700, Albret 
Hartwig til Witterlighed efter begiering Herman Hansen Soede, lest inden Borringholms landsting 
Onsdagen den 20 April 1701 som udi landstings bogen pagnie 374 ord til andet findes indført Testerer. 
Mathas Rask. Mortten Joensen som nu læst og paaskrefven /:  
Weledle og Welb: fru Anna Margreta Von Gutsouen S: Andrea Buggen Hagens far dim Oberst Lintnant 
og Commendant her paa Borringholm, hans efterlatte kiereste boende udi Nexøe fordrede efter en af 
S: Albret Hartwig til hende udgifne Obligation og pandtebref datered Nexøe den 22 December aar 
1700 under hans egen haand og seiel, og inden Borringholms landsting lest paaskrefven den 23 
February 1701 og protocoleret, efter des indhold findes som her efter er indført at S: Albret Hartwig af 
hende hafver laant reede penge Capital 200 Sld., hvor for af hammen til hendis Welb: er i pandtsat den 
6 Wornede gaards i Ibsker sogn projniltaiel skyld landgilde egt, og arbiede sampt deres hus biugning, 
og tilligende ved hvad navn det kand næfnis som bemelte bref udviste af forde Capital rester rente til 
den 22 September 1703. som er bereigned fra den 22 December 1702 at renten findes efter opskriften 
under S: Albret Hartwigs egen haand datered den 26 January 1703 at være til den 22 December 1702 
afclarred som er resterende udi ¾ aar á 5 procenter 7 Sld. 2 mrk., nok rente til den 29 April 1704. 5 Sld. 
3 mrk. 5 skl., er saa Capital, og rente 213 Sld. 1 mrk. 5 skl., som i berørte 6 fri Wornede forsikred indtil 
hendis Welt: skadisløs betalt vorder efter bemelte brefis formelding saa lydende, N: 26 en rixd. Jeg 
Albret Hartwig til Willings gaard i Nyekier sogn paa Borringholm Remidis, og her med alle  witterligt 
giør, at jeg hafver bekom end af weledle og welb: fru Anna Margreta Von Gutsouen S: Andrea Buggen 
Hagens efterlatte kieriste reede penge 200 Sld., udi Danske Croner som hendis Welb: mig efter min 
venlig begiering laant og ned fortragt hafver, hvilke toe hundrede Sld., jeg lofver paa tro, ære. Og rede 
lighed, rigtig igien udi lige mynt i en samled Summa, og med sin tilbørlige rente efter hans Kongl: May 
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allernaadigste udgangne foroedning med 5 procentoe at betale, og paa det Welb: fru Obersel skal dis 
beden for samme Capital hos mig være forsikred, da skal hun hafve udi pandt saa som jeg og her med 
fuld kommelige pandt sætter til Welb: fru Oberfil hendis kiere børn og arfvinger en min tilhørrende fri 
Wornedegaard nemlig den 6  udi Ibsker sogn, nu  Jacob Morttensen beboer hvilken gaard med des 
propritærie skyld og landgilde egt og arbiede sampt deris hus biugning agre eng, erne mark og fellig 
skov og skovs baad fiske wand, og fæste dres inden og uden gierked med hvad ded helst til at lige med 
rette aldeelis indtet undtagen, eller fraskildt i alle ringeste maader wil ermelte fru Obersts: hendis 
kiere børn og arfvinger skal hafve udi fuld kommen pandt indtil hun forde sine penge, dend minste 
skilling med den meste med  tilbørlig rente igien skadisløs bekommet hafver, og lofver og forpligtning 
mig paa ere tro, og redelighed at forde fri Wornede gaard, med dens Propritarie skyld landgilde ej til 
nogen anden er pandtsat, ey heller til nogen anden skal olfue saalt eller pandtsat førend Welb: Fru 
Oberstl for forde hindis  mig forstragte Capital og rente redelig betalt blifver, og naar Welb: Fru 
Oberstl: for forde 200 Sld., langer for den rente hos mig wil lade blifve bestaaende, da skal hun mig det 
lade vide it half aar forud, hvorimod jeg da skal være forpligted hende samme Capital med paadragen 
rente at betale, og saafremt jeg ike kand efter komme, da skal afse bemelte fru Oberstl: hafve magt til 
at træde til forde sit pandt, og sig der udi efter loven, og lovlig med fart for samme Capital og rente 
lade indførsel giøre saa at Welb: Fru Oberstl: hindes børn og arfvinger førde,og uførde af mig og mine 
arfvinger en for alle, og alle for en skal handis uden skadeløs i alle optenkelig maader, til witterlighed 
hafver jeg denne min udgifne Obligation med min, Ene haand skrefved og underskrefved og mit 
zigneter hos trygte og  venlig ombedet min S: Svoger Ærværdige Hæderlige, og Wellærde Hr: Hans 
Olsen Sonne  Sognepræst, og Værdige guds ords tiener til Sandt Boehls kirke og Nexøe menigheder 
dette med mig til witterlighed wil under skrifve daterer Nexøe den 22 December 1700. Albert Hartwig. 
Til witterlighed efter begæring H:O: Sonne, lest inde Borringholms landsting Onsdagen den 23 Febr: 
1701 som ord til andis udi landstings bogen findes ald ført dagen Testeres, Mathias Rask, Mortten 
Joensen Klov, videre stoed der paa skrefne Anno 1702. den 14 February var jeg i Nexøe og betalte 
Welb: Garne Fru Oberstl: Rente af denne min Obligation som forhalden var den 22 December 1701 
penge 10 Sld., Albert Hartwig, renten af vide bemelte Obligation hafver jeg til dend 22 December A: 
1702 rigtig til Welbaarne Fru Oberst Lientnants betalt den 26 January 1703 Albert Hartwig, min lest og 
paaskrefven; afgangen Hr: Jørgen Jensen Soedis efter lefverske Hederlige Matrona Marna Hr: Jørgen 
lod nu lefvere denne S: Mand Albert Hartwigs forskrifning, og Obligation til hendis S: Mand udgifven 
datered den 28 Juny Aar 1693. med indhold af S: Albret Hartwig, sig Obligeret hafver paa sin Stif som 
Herman Hansen Soedis weigne, for in formation, udi sine Studio kost, og klæder med videre til Hr: 
Jørgen er skyldig blefven for den sidste rest efter samme Obligations indhold 120 Sld., hvor paa med 
videre findes antegned af S: Hr: Jørgen Jensen Soede at ey meere rester af obenskrefne 120 Sld., 
Capital til d. 28 Oktober 1699: er 64 Sld. 12 skl., Capital der afreignis rente fra dato til den 28 
September 1703 er 3 aar og blifve maaneder andrager til penge 12 Sld. 2 mrk. 2 skl., er saa Capital og 
rente penge 76 Sld. 2 mrk. 14 skl., efter samme for berørte Obligationens videre formelding som med 
sin opskrift ord efter anded formelder saaleedis nemlig, N: 22 C en Rixd., kiendis jeg under Skrefne 
Albret Hartwig paa Willings gaard udi Nyekier sogn paa min kiere Stif søn Hederlig, og Wellærde 
Herman Hansen Soede, hans vegne, og udi hans nærværelse efter dend fuldmagt mig af hammen er 
gifven datered Willingsgaard d. 15 Juny A: 1693 at hafve /: udi hans welærværdigheds Vice prousten 
Hr: Jens Morsin, item Hederlig og wellærde Hr: Mathias Luhter, hederlig og Wellærde Hr: Thue Lyker 
hederlig og wellærde HR: Svend Nielsen deris samptlige nærværeste /: giordt rigtig af regning med wel 
ermelte Dommi atudiosie Herman Hansis kiere for broder, hederlig og wellærde Hr: Jørgen Jensen 
Soede, Sognepræst til efter Larskier sogn og Ejs udhiems meeningheder /: Som af hans 
Welærværdighed, Lands Prousten Hr: Povel Ancher blef efter Herman Hansis S: Fader, Welerværdige 
hedelige, og wellærde Hr: Hans Jensen Soede for sognepræst i Nyekier sogn. og proust ofver 
Borringholm hans dødelig afgang forordnet at være formente min Stifsøns formynder, og som min 
kiere svoger Welformelte Hr: Jørgen Jensen Soede hofvet efter hans S: broders venlige begiering i hans 
lefvende lifve paa toe aar, og efter hans død i sep aar /: haft min Stefsøn hos sig, og hammen ike alle 
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nest med kaast og eendeel klæder, mens end dog med saadan information, saa wel forsunit, at ham 
efter det Teslieponium hans kiere fordre broder hammen har gifvet, er blefven udi det Kongl: 
Auademio til Examen annammet og erkiendt dygtig iblandt de hæderlige Audenterstol, og som kiere 
svoger meder Ober bemelte sit formynderskabs forsvar har efter skiftebrefvet formelding, haft løsøre 
174 Sld., og Jordegoeds 412 Sld., af hvilked løsøre hand ikun har annammed saa meget som kand 
bedrage sig til 83 Sld. 14 skl., resten er endnu hos mig bestaaende af Jordegodset, har Hr: Jørgen ej 
annammed eller og baared meere rente med som landgildet af en gaard beliggende udi Aakier sogn 
som Hans Madsen beboede, hvilken efter ridemends Sætning er taxered for 336 Sld., hvilket landgilde 
efter land kiøb sælsis og regne, i alt udi sex aar kand bedrage sig til 80 Sld., er tilsammen som Hr: 
Jørgen af sin myndlings midler har opbaaren 163 Sld., resten af løsøre efter dend wurdering som paa 
skifted er giort beløber in alles 91 Sld. 1 skl., welsom renten af de 76 Sld., udi hofved gaarden er 
bestaaende, tillige med hvis Herman Hansen efter hans S: Søster Margreta S: Hr: Hansdaatter kand 
tilkomme hafver min kiere Stefsøn udi ofven melte hæderlig mænds nerværelse lofvet der om med 
mig at vilde foeeenis, saa hans farbroder Hr: Jørgen Jensen skal her efter der fore være Krafvisløs 
holden i alle maader og jeg og saa paa min Stifsøns vegne, efter den fuldmagt mig er gifven, udgifne 
Hr: Jørgen it rigtigt afkald for samme hans under handne haft, højvende formynderskab, naar hand det 
begierer, og som jeg efter det af Hr: Jørgen fremlagde regenskab, om samme Herman Hansen Kost og 
information og klæder, des rigtigne ofverslag og begnidation imod de af kiere svogerforhen 
annammede 163 Sld., hafver befundet at min Stifsøn skulde endnu blifve sin farbroder en anseelig 
Summa skyldig alt saa hafver de hos væren er hæderlige mænd dem imellem Accorderet, saa den 
hederlige mand Hr: Jørgen Jensen i den henseende at Herman Hansen endnu meget behøfver til sine 
studiers forsætning har der for saavit efterlatt ald sin prætention og fordring at naar Herman Hansen 
fore ham 120 Sld., wil hand den med være fornøyet, hvilke 120 Sld., jeg paa min Stifsøns wegne ofver 
til min S: Svoger hederlig og wellærde mand Hr: Jørgen Jensen Soede blifver hans arfve igien skadesløs 
betaller og hermed Asignerer kiere svoger den for omrørte gaard landgilde for renten af de 120 Sld., 
forne aarlig naar paa conto regnis 6 Sld., at maa opberge indtil hand forskrefne for denne rigtig efter 
hans nøye --- i penge eller nøgaktig være, bekommer dag saaleedes at hand Deccorterer, og paa 
Capital afkortis hvis som af landgildet kand blifve til af-nis naar renten fratagis til witterlighed hafver 
denne min udgifne Obligation skrefvet, og underskrefvet, og min jegnet hos trygt, og tienstlig ombedet 
de ofver skrefne hederlige mand som var ofver værendis at de med mig til witterlighed wil da under 
skrifve Datum Willingsgaard den 28 Juny A: 1693 Albert Hartwig til Witterlighed efter begiering Jens 
Martin, til Witterlighed Thorsen Anno 1699 den 26 Oktober giorde jeg regenskab med min kiere svoger 
Albert Hartwig om de forfaldenne aaringer, efter denne hand skiftes dato da efter at rentten og 
betallingen er lignederet, og hvad som i dette aar er betalt der ike er indregnit blifver resten af 
Summen som videre skal betallis 64 Sld. 12 skl., som nu blef læst og paaskrefven. Mads Bohne 
Hermansen i Nexøe fordred efter afreigning hvor saa befindes Sterfboe til ham at være skyldig penge 
22 Sld. 3 mrk., Peder Koefod i 
Svaniche lod fordre for 6 lispund lind der for  9 Sld., /: 
Balber mester Simon Holds fordred for opvartning og mediamenter som denne S: Mand skal have 
bekommed opdragende til 4 Sld., /: 
Om sider møtte Jens Madsen i Rønne her paa Sterfboet og beviste retmæssig her at have at fordre som 
vedgikes 10 Sld., :/: 
Anders Nielsen af Kiøbenhavn Juny bekom med hafver opdragen til 5 Sld. 2 mrk. 2 Sld., :/: 
Sidzele S: Landstings skrifver Mortten Joensens fordrer for hans Kongl: May: Allermaadigste 
Confirmation ofven en deel landsens Previlegiør udi landstings Protocollen ord for ord at med forne 
penge 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Andreas Larsen Vefver boende i Rønne fordred Vefverløn som rester  til dato 7 mrk. 3 skl., :/: 
Endnu videris anførris af de forhen indberigned renter somtil pandt hafver nu skal betallis til 1. May 
1704 saa som landgielden af Goedset til den tiid dette Sterfboe er til indtegt bereigned som er nemlig 
Kongl: May: Amptskrifveren Sr: Hans Henrik Skor af sit ihende hafvende pandte bref af S: Albret 
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Hartwig udgifvende paa Willings gaard penge Capital 709 Sld. 2 mrk. fra dend 15 April 1701. hvor af Hr: 
Amptskrifveren ved sin forhen indførte fordring hafver anført rentten til den 1. july 1703. og endnu 
videre tilreignis renten til 1. maj 1704. som er penge 29 Sld. 9 skl., Item Hr: Amptskrifveren tilkommer 
og rente af den anden Obligation paa dend 3 gaard i Persker sogn fra den 13. Novenber 1702. til billag 
1704. hvor af Hr: Amptskrifveren vel som anførte regning forhen hafver beriegned renten til den 2 July 
1703, 13 Sld. 1 mrk. 9 skl., kommer saa dertil end videre rente til 1. may 1704 af Capital 425 Sld. 3 mrk. 
8 skl., penge 16 Sld. 3 mrk. 7 skl., er saa endnu videre Hr: Amptskrifverens kraf for rente af bemelte 
2de pandte brefve 46 Sld., :/: 
Hans Svendsen Wæster i Rydskier sogn endnu vider beregnis rente af sin forhen indførte Capital 200 
Sld., fra den 27 April 1702 til aarsdagen 1704 er 2 aar a 5 procento 20 Sld., der af forhen berigned rente 
til den 27 july1703. 12 Sld. 2 mrk., kommer ham saa end videre til jorde af forde rente 7 Sld. 2 mrk., 
efter forretningen ofver dette Sterfboe tilhørrende jorde goeds datered den 28 juny 1703 som forhen 
her udi findes indført befindes efterskrefne gebuhr at skal erlæggis, og betallis. Nemlige Welb: Hr: 
Landsdommer Ancher Müller for sin umage jorde goedsed at taxerer med videre efter berørte 
forretnings indhold 30 Sld., Herrits fougden Daniel Bark som ved forretning i Wester Herret med var 3 
Sld., :/: 
Herrets fougden Andersen Pedersen Fyhn som ved samme forretning i Øster Herrits hos var 4 Sld. 2 
mrk., :/: 
Herrits Fougden Jacob Lorensen som ved samme forretning udi Sønder Herret hos var 6 Sld., :/: 
Langstings skrifveren Jens Pedersen Lestler for sin umage 9 Sld., er forhen ved hans fordring Observeret 
og der for ej nu sættis her. :/: 
Stempled og slet papir hafver Herman Hansen Soede forstragt penge tilsammen 2 Sld. 2 mrk., 
tienesteløn, en tieneste carl ved navn Jens Hansen tilkommer tienesteløn til nest afvigste Paaske fæst 
1703 som er sammen regned, og opdrager til penge 28 Sld 1 mrk. 6 skl., :/: 
Jens Pedersen en half voksen carll fordred tienesteløn efter afregning med hammen som paa Sterfboet 
blef port til dato rester penge 12 Sld. 1 mrk., :/: 
Elsebeth Gammelsdaatter tilkommer af dette Sterfboe efter afregning med hende tienesteløn i alt til 
St: Mikelsdag nest kommende som opdrager 9 Sld. 3 mrk. 6 skl., :/: 
Kirstine Madsdaatter tilkommer efter afregning med hende tienesteløn til nest kommende St: 
Mikelsdag i alt 17 Sld. 1 mrk., :/: 
Forskrefne saa at være tilganged, og i voris nerværelse Passeret som forskrefved staar des til 
vidnisbiurd under vore hænder, og zegneter skiftestæden efter S: Albret Hartwig 
 den 13 September 1703.  Cleegaard.   H: Brugman.  
paa min Moder som laugwærge Herman Hansen Soede. EskieldHartwig. Jørgen 
Olsen Sonne. PovelRasmusen. Laurits Hansen. 
 
En  videre er den 17 September forberørte 1703. udi en deel de vedkommende, og underskrefvens 
nerværelse til Sterfboes bort skyldige Gield, og Prætensioner anført som her efter følger nemlig. 
Anders Olsen af Pedersker sogn, og mines Udde af Povelsker sogn, lod lefveren med deris skrifvelse 
datered Pedersker sogn den 12 September 1703. hvor udi meldis at de Prætenderede andgildens 
opbødsel som S: Albret Hartwig af demmen paa deris husbonders wegne efter sin til demmen givne 
qvitering hafver annammed at vil in natura igien har af boet maatte dem lefveris efter der om den 
skrifvelse saa lydende saa som vi underskrefne Anders Olsen af Pedersker sogn, og Niels Udde af 
Povelsker sogn et her imod er forhen af dette Sterfboe af Capitain Niels Mikelsen boende i Olsker sogn 
efter med gifven fuldmagt ag berørte 2de bønders braadende og instræssende fuldmegtig 
protienderede den depritat som aarligen for ermelte 2de bønder gaardis landegilde til hvis bonden bør 
efter den fuldmagt denne S: mand og til kommendes tallis som til Sterfboes Gield er bereigned 24 Sld.., 
hvilken Summa Herman Hansen Soede  sig nu antog og lofved til hus bonden for omrørte bønder at 
afclarer og  betalle imod hvis udlæg her af boet der til udlagt vorder, og der for dette –dis opbaarne 
landgielde de for 1702 at holde berørte 2de bønder krafvisløs i alle maader som her efter videre 
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formeldis efter en af Kongl: May: Amptskrifver og Ridefougde Hr: Hans Henrik Skor til Høy edle og 
Welbaarne Hr: Obersten Obercommendant og Amptmand Waldemar Reedts indgifven Memonial 
dateret Rønne den 11 juny 1703 --- deris og tvende penge at nogle bønder gaarder som S Albret 
Hartwig sig har til handled her paa landed beliggende som hand skal hafve kiøbt udi skaane efter 
samme memorial brefs lydelse med følgende indhold nemlig. Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten 
Obercommendant og Amptmand Hr: Waldemar Reedts saa som jeg fornemmer at S: Albert der boende 
paa Willingsgaard i Nyekier sogn skal hafve sig til for handled nogle bønder at under her paa landed 
som hand skal hafve kiøbt udi skaane, da som hans komp ( mag com pag714 den 76 artikel aller 
naadigste befaller at af sligt til for handlede gaard som betallis til hans Kongl: May: 6te, og tvende 
penge mens som jeg ike ved egentlig at  kand Specificens bemelte gaarder, alt saa vil jeg af welbaarne 
Hr: Oberster, og Amptman aller ydningeligst hafve ombedet at naar skifte, og deehling skal ske efter 
bemelte S: Albret Hartwig det skiøde og adkomst brefve maatte vorde efterseet paa her omrørte 
goeds hvad som af endnu regnis persohner er vorden Albert Hartwig soldt, jeg for blef  Høy edle og 
Welbaarne Hr: Obersten Obercommendant og Amptmand allernaadigste tiener Hans Henrik Skor i 
Rønne den 11 juny 1703:/: 
Saa tilsammen prætention at fydelst giør hos min arfvingerne, og indkommende efter S: Albret Hartwig 
der om med vel bemelte welbaarne HR: Obersten Obercommendant og Amptmand Waldemar Reedts 
af betalt, og fore bragt, saa leedes at som mit skiøde bref indgifved af Sigvart Koefoeds arfvinger i --- 
paa en deel bønder gaarder her paa --- datered Malmøe den 19 juny aar 1697 og ---- den 19 juny 1997 
ike saa egentlig mælder om (Mangler nogle ord sidste linie) 
Samme gaard til den har betalt, og kiøbt goedsed fore at de til os bevise atdet goeds af S: Albret 
Hartwig er kiøbt til sammen for 810 Sld., hvor af 6, og tiende penge til hans Kongl: May:burde efterlaft 
efter for ommelte Protension og lowens medhold saa er der for nødvendig eragted samme skiøde 
brefve til vedkommendis efter retning her udi denne skifteforretning at indføris som er saaleedis ord 
efter anded lydende nemlig. 
Jer Martin Hartman raadmand udi Malmøe kiendes og her med for alle giør witterligt at jeg med min 
fri willie, og welbemelte raad hug saa og med min kiere hustru Anna Hermansdaatter, hendis bewilling 
raad og samtyke hafver soldt skiødt, og afhendt saa som jeg og med dette mit fri udgifne skiøde brefs 
skraft fra mig, min hustru, og begge vore arfvinger føde, og ufødderselger skiøder og afhender til min 
høyst elskelig kiere svoger ehr bourmin høy akte boer, og welfornefne S: Albret Hartwig til 
Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm, hans kiere hustru erbaarne, dydsicade Matrona Kirstine 
Hansdaatter Koefoed og begge deris børn, og sande arfvinger ald den laad dehl rett eller bettiged som 
min hustunis fader S; Raadman Lars Koefoed tilfore var berettiged udi det fri bønders gods paa 
Borringholm beliggende nemlig Lars Pellesen, Jens Pellesen, og Lars Andersen i Povelskier sogn, Povel 
Hansen i Perskier sogn . Isper Puttersen paa Grøngaards hused i Aakier sogn, og Lars Hansen paa 
Heslegaarden i Olsker sogn, hvilken jordegoeds udi gl. tid har væred anslagen udi sødskende skifte for 
1800 Sld., som deellis imellem 3 brødre Lars Koefoed, Giert Koefoed, og Hans Koefoed hvor af en hver 
tilkom 600 Sld., siden arfvede ermelte raadman af den ene broder laad efter S: Gerdt Koefoed som ved 
døden afgik 200 Sld., paa skifted efter Lars Pedersen Vejbel tillagt efter laad sedelens formelding 
dateret Ysta den 3 may Aa. 1681. for sin Prætension, og fordring sammesteds 525 Sld., giør in alles som 
S: Raadmand udi bemelte jordegods hafde eeller var berettiged 1325 Sld., hvilken fri jordegoedsis 
andeel mig af Mayestraten her udi staden imod dette jeg paa ermelte Lars Koefoeds wegne hafver 
betalt hvaf hand til kirken skolen og hospiteled skyldig var fuldkommenlig til betalning er tranportered 
og ofverdraged efter det best og sigels lydelse som magestrater mig der paa gifved hafver, som gietel 
velbemelte min Hr: Svoger er ofverdragen og lefvered tilligge med alle andre adkomstre skiøder, og 
documenter som paabeor fri bønders gaards hofver, for hvilken part udi ofte bemelte jordegoeds des 
huus og biugning, fri skyld og landgeilde aldeelis indted under tagen, eller fra skieldt i nogen maade, 
saa som de gl. skiøder udi sig self indeholder og udviiser, wel ermelte mine Hr.svoger hafver rigtig 
conterteret, og betalt mig efter mit møye, dem mindste skielling med neste saa jeg hammen for goed 
og reedelig afbetalning i alle maader, Hr. kiender jeg mig min hustru, og sande arfvinger ingen 
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ydermeere deehl land rett eller rettighed, at hafve til eller i førte fri bønder goeds med deris fri skyld 
og landgielde efter de brefve, som af nu melt er, mederis hermed vil være meere be: min Hr: Svoger 
hans og arfvingers fri himmel og tilstan for alle, og en hver mands paatalle som der paa noget enten 
ved lands low eller i andre maader tale kand til witterlighed hafver jeg dette mit welvidende og udgifne 
skiøde bref med min egen haand og zigneter bekræfted, og venligen ombedet min høyst orden Hr: 
Svoger Høy agtbare, og welfornefme Sr: Diderik Nehrmand, høy agtbare, og meged welfornefme SR: 
Søfren Koefoed at de dette med mig til witterlighed underskrifver willa datium Malmøe den 19 juny 
1697. Martin Hartman. Efter Hr: Svogers gerning til witterlighed Atesterer Diderik Nehrmand, efter 
begiering til witterlighed Søfren Koefoed. Jeg underskrefne Lars Koefoed Borgermester udi Ysta, 
Item Iver Carsen. Borger og handelsmand sammesteds som med vores høyt æredes Svoger høy 
agtbare Hr: Martin Hartman udi Malmøe vore intreserede udi jorde goedsed paa Borringholm, nemlig 
Lars Koefoed berettiged 200 Sld., og Iver Lars 200 Sld., som er resten af de 1800 Sld., goedsed udi 
forige tider i sødskende skifte har været anslagen fore, naar de fem og half fiersinde tyve Sld., som 
vores Svoger Sr: Martin Tygersen borger og handelsmand her udi ysta der udi var berettighed apart 
regnis hvilke, deehl laad rett, eller rettiged vi med voris hustrunis raad willie og samtyk. /: lige paa 
samme maade saa som wel ermælte voris HR: Svoger Hartman sin pandt soldt skiødte, og afhendt 
hafver, saa hafver og vi til voris høy agtværde HR: Svoger Albret Hartwig hans hustru børn og sande 
arfvinger, soldt skiøde og afhendt ofven mælt voris parter, hvor hans os efter voris nøje, rigtig har 
Contenteret og betalt den minste skilling med den meste saa vi taker hanmen for goed og reedelig af 
betalning i alle maader, Thi be: pligter vi os for dette voris kiøb, at skal være meere bemelte voris 
Svoger Albert Hartwigs fri hiemmel og tilstand for otte, og fri hvers mands paatalle, og hafde hammen 
hans hustrus børn og arfvinger føde og uføde uden skadeløs skadisløs udi alle op   
side 405b. mangler nogle ord første linie 
til witterlighed hafver vi dette skiødebref og saa --- voris zigneter bekræfted Datum Ysta dend 19 juny 
1697 Lars Koefoed. Iver Larsen stoed der paa skrefven, observeret udiden forretning som er Hulded 
paa Willingsgaard i Nyekier sogn angaaende S: Albert Hartwig efterlatte Jordegoedsis taxering 28 juny 
1703. Testerer Ancher Müller, Jens Lefvis. :/: 
underskrefven tilstaar og hermed fuld kommen egen  betyger, det jeg af fri willie, sampt min kiere 
hustrunis goede ja og samptyker hafver soldt og afhendt, som jeg og her med salg nu og afhender fra 
mig min kiere hustrus børn og arfvinger til den erbaaren høyagt bahre og ver formemme nim here, Hr: 
Albert Hartwig til Willingsgaard udi Nyekier sogn paa Borringholm, ald den laad rett, og rettighed som 
min kiere hustru paa skiftet efter des brødre S: Olluf Koefoeds udi det Borringholmske godset den 26 
july 1681, tilfaldende er, og der sammesteds opført, og henne udlagt for penninger siuttyo 5 Sld., 
silfmynt, og som welbemelte Hr: Albret Hartwig mig for samme part boende goeds nu riktigt, og 
nøyaktelige contentteret hafver saa for capital som all forfallen rente, side, skifted holdet er in alles og 
tilsammens med syflige, og frm danske sølfvermynt, alt saa hiemler, og tilstaar jeg hammen hermed, 
samme min kiere hustrunis arfve laatt og deel, med al den ratt, og rattighed som der til nu ligger, den 
samme for sig hustru barn, og arfvinger at Possidera, nyttia og bestro i for mig min kiere hustru, barn, 
og arfvinger til ævindelig tiider, og efter Welb: Hr: Albert Hartwig til des støre forsikran, gifves 
hammen hermed ut har nogen videre kald, og advarsel frit tilstand dette mit opna skiødebref for 
wederbørligt ratt at lato Publicera, og der paa faste bref, og skiøde tager, efter landsens skil og 
mamneer, at dette kiøpebref saaleedis af mig, hustru barn, og arfvinger oryggeligen hollas, og efter 
lefves skall, worder under min haand og signeter bekraftet datum Ystads den 16 September A: 1697. 
Morten Tøgersen Morsing. 
Der paastoed skrefven, obseveret udi den forretning, som er holt paa Willings gaard udi Nyekier sogn 
angaaende Sal: Albert Hartwigs efterlatte jordegoedsis taxering den 28 juny A: 1703. Testerer Ancher 
Müller. Jens Leslersen. 
Saa tilsamme Deputat af 6. og 10. penge til hans Kongl. May. At erleggis af for berørte jordegoeds 
hafver welermelte Hr: Obersten, og ambtmand Waldemar Reeds. For det første paa S: Albret Hartwigs 
samptlig arfvingers giorde tilsagen, af den forhen ind førte Summa 810 Sld., som dette goeds skal være 
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af S: Albret Hartwig indkiøbt fore bereigned som opdrager til 202 Sld. 2 mrk., og for resten saafremt de 
bemelte arfvingerne efter S: Albret Hartwig ike kand bevise saaleedes som mældt er at være indkiøbt, 
hafver Herman Hansen Soede sig obliglret for videre Protension der paa kand hafves at giøre 
Satisfaction og der om forsekret udi hvis anpart hand i dette skifte tillagt vorder, efter der om hans 
udgifne obligation og revers indhold som formælder saaleedis som S: Albret Hartwig sig en deehl 
jordegoeds her paa Borringholm beliggende af S: Sigvart Koefoeds arfvingernes udi Skaane til 
forhandled hafver efter skiøde brefs udvisning af Morten Hartman og fleere til S: Albret Hartwig 
indgifved datered Malmøe, og Ystad i Skaane dend 19 juny 1697 af hvilked jordegoeds formeedelst 
den persohner som det soldt hafver er udenriges boende, af Kongl: May: Amptman, og amptskrifver 
her paa landed Prætenderis efter lowens anledning til hans Kongl: may: at erlæggis og tvende penge, 
da som udi omrørte skiødebrefven ike formældes hvor noged som er goeds er indkiøbt fore, og S: 
Albret Hartwig der for betalt hafver, saa hafver jeg underskrefne Herman Hansen Soede tillige med S: 
Albret Hartwigs andre arfvinger Eskild Hartwig og Jørgen Ollufsen angifven for høy edle og welbaarne 
Hr: Obersten ober Commendant Amptmand Waldemar Reeds. At S: Albret Hartwig indkiøbte og 
betalte for samme forde jordegoeds 810 Sld.,  
Hvor af hans welb: hafver udi skifte forretningen efter S: Albret Hartwig laded bygninger stex og 
tvende penge som andrager 202 Sld. 2 mrk.,  som er udlagt og indtil personerne beviis Schusteret, saa 
paa det bemeltehans Welbaarenhed her ved skal være dis forbeder forsikred som for be: angifvende, 
som af os skal bevislig givis, saa hafver jeg underskrefne Herman Hansen Soede mig obligeret saa som 
jeg og hermed mig til forpligter med tre maaneders for 68 fra dato at regne, at jeg vie forskaffe 
Welbaarne Obersten Reeds. Fornøjelig A resten og beviis, om at forfne Skaane jordegoeds fra S: 
Sigvart Koefoeds arfvinger af S: Albret Hartwig er Kiøbt og betalt for bemælte penge 810 Sld., og paa 
de mener bemelte Welb: Hr: Obersten der udi dem skal være forsikerlig, saa fremt ike af mig skulle 
kunde er komgis her om rigtig beviis, og der fore for aarsagendis endnu støre summa til 6 og tiende 
penge afbemelte jordegoeds at Prætenderis saa hafver jeg ved denne min ungfne skadesløse 
forskrifning til forsikring stilled saa som jeg og her med i forsikring solter, dend anpart, og jordegoeds 
mig udi samme skifteforretning efter S: Albert Hartwig tillagt, og saa leedis hans Welb: af mig og mine 
arfvinger aldelis skal være og blifve for eftermælte Prætension holden skadesløs udi alle optenkelige 
maader, og tilfælde til bekræftelse under min egen haand og signeter, og ombeded hos værnede med 
mig til Witterlighed vil underskrifve som skeeder paa Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm 
den 17 September 1703. 
Herman Hansen Soede til Witterlighed, efter begiæring Henrik Brugman. 
Povel Hartwig Jacobsen.  
End videre befindes efter it anded kiøb og skiødebref udgifvedtil S: Albret Hartwig 
Af Welb: Christian Bilde til dig Bek i Skaane datered Kiøbenhavn den 9de April 1701, af S: Albret 
Hartwig af Welbemælte hans Welb: har tilhandled sig en deel jordegoeds her paa Borringholm, nemlig 
af den 6 gaard Niels Pedersen udi Persker sogn beboer 6 tønder 4 skep: ½ fiering hartkorn ud af dend 
3de Herlof Jensen ibiden 3 tønder 1. skeppe hartkorn nok som Welb: Christian Bille tilkom efter S: Welb 
frue Mætte Krabbe paa min S: Frue Karen Wind hendes wegne ud af dend 5 gaard ibiden dend 
landgilde herlighed, og afgift to tønder 1. fiering hartkorn efter jordebogen, som samme skiødebref 
med via der om formælder, og udi forberørte jorde goedsed taxering er observeret, ind kiøbt for half 
anded hundrede Slette daller udi Danske croner efter der om samme skiødes udviisning, og lyder 
forberørte skiødebref ord efter anded som følger tienlig jeg Christian Bille til Dybek, og jord berge udi 
Skaane kiendes og hermed for alle witterligt giør, at jeg af min fri willie, og welbaarne hu: saa og med 
min kiere børns willie og samtyke hafver solt skiøt og afhendt saa som jeg og med dette mit fri udgifne 
skiøde brefs kraft selger skiøder og afhender, fra mig mine børn og arfvinger føde og uføde, til edle 
agtbare SR: Albert Hartwig til Willingsgaard i Rydskier sogn paa Borringholm hans hustru børn, og 
arfvinger al den laad, deel rett eller rettighed, som mig tilligemed min kiere broder Weledle, og Welb: 
Jørgen Bilde til Dybrik arfveligen efter vores S: Fru Moder edle, og Welb: fru Pernelle Marsenius 
tilkommer udi 2de gaarders landgilde, herlighed og affifter paa Borringholm nemlig af den 6. Niels 
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Pedersens udi Pedersker sogn, hvis afgift og landgilde er andslagen udi hartkorn 8 tønder 4 skep. 1 ½ 
otting deraf tilkommer mig paa min laad 6 tønder 4 skep. 4 feiring ud af den 3 Herlof Jensen ibiden hvie 
afgift og landgilde andslagen udi hartkorn 10 tønder 4 skep. 2/3 fiering hvor af mig tilkommer 3 tønder 
1. skep. Nok tilkommer mig efter S: Fru Mette Krabe paa min S: Four Welb: frue Karen Wind hendis 
wegne udg: den 5te gaard ibider dens landgilde herlighed og afgift 2 tønder 1 fiering hartkorn, efter 
jorde bøger som jeg S: Albert Hartwig under min haand og signeter fra Stokholm den 26 juny A. 1697 
til skrefvet hafver, for hvilke gaardens land gielde, herlighed og afgifter savit mig den af tilkomme ved 
ermelte Albret Hartwig mig redelig efter mit møye udi en samlet Summa hafver betalt 150 Sld., Danske 
kroner saa jeg taker hammen for goed og redelig af betalning i alle maader, Thi, kiender jeg mig mine 
børn, og arfvinger ingen ydermeere deel laad rett eller rettighed, at hafve til de hidtil eller her efter ud 
af forde gaardens faldene landgielde, herlighed og afgifter mens det her efter at føl: Albret Hartwig 
mig og hans arfvinger med lige precioritet og herlighed, som jeg eller mine arfvinger det har været 
beretiget, til fuldkommen arf og eye for et fuldkommen kiøbt kiøb, og skiøt skiøde hvor til jeg bepligter 
mig for mig mine børn, og arfvinger føde og uføde, at være Albret Hartwig hans hustu børn og 
arfvinger, føde og uføde ret fri hiemmel og tilstand, for alle og en hver mands paatalle, som der paa er 
en ved lands low eller i andre maader talle kand, og skulde det med forhaabning hende sig at Albret 
Hartwig  eller hans arfvinger formedelst min wan hiemmels brast skulde mit noget ud af ofven mælte 
bynders afgifter som mælt er, hvor ved hand sig brøst holden kunde finde saa skal jeg eller mine børn 
og arfvinger uden lon maal, fore vending, eller behindring i aller ringeste maader, gifve Albert Hartwig, 
sam penge udi en samled summa, og lige mynt igien, saa Albert Hartwig, hans hustru børn og arfvinger 
skal ud af mig og mine arfvinger for alle og alle for en saa vit dette kiøb oh skiøde angaar holdis uden 
skade og skadesløs i alle opkynkelige maader til witterlighed hafver jeg dette mit angifne skiødebref 
med min haand og adelige signet bekrefted Kiøbenhavn den 9 April A: 1701 Christian Bille.  Observeret 
udi den forretning som er holdet paa Willingsgaard udi Nyekier sogn angaaende S: Albert Hartwigs 
efterlatte jordegoeds is taxering den 28 juny A: 1703 Testerer Ancher Müller. Jens Lerler. Observeret og 
Procllert i det skifte forretning efter S: Albret Hartwig paa Willingsgaard i Nyekier sogn dend 17 
september A: 1703 Testerer H: Brugman, hvor af 6. og 10. penge til hand Kongl: may. Bereignis som er 
penge 37 Sld.,  
Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten ober Commendant og amptmand Waldemar Reeds. Her i 
Sterfboet efter gifne fuldmagt af Welb: Jørgen Elle til Dybek i Skaane for hvilken S: Albert Hartwig udi 
nogle aar hafver ved fuldmægtig, ofver en deel landgieldis opbørsel af den 3. og 6. gaard i Persker 
sogn, hvis landgielde S: Albert Hartwig efter sine qviteringers indholden deel landgielde hafver 
annammed tillige med den anpart som S: Albert Hartwig self efter for berørte Christian Billes skiøde 
der udi tilkom, hvor udi begge forberørte deres ---heder vore forhen laad tagne efter hvilke S: Albert 
Hartwig udgifne qviteringer Welbe: Welbyrdige Hr: Obersten nu lod in lefverer en Extralt og Specialle 
regning med S: Albert Hartwigs Reversis copie som, saaleedis er lydende Memorial, paa huus som S: 
Albert Hartwig hafver oppebaaren af de tvende gaarder udi Pedersker sogn, menlig de 3. og 6. fra dato 
hans udgifvenne revers 1697, og til 1702. efter hans ufgifne qviteringer dend 3. gaard efter qvitering af 
16 juny 1698, for gl. restands annammed penge 33 Sld. 2 mrk., bondens landgielde for 1698: 6lpund 5 
pund ½ r pund smøralt efter capitels taxt 4 mrk er 4 Rd. 1 mrk. 5 skl., for 1 tønde 1 fiering car biug á 
tønden efter Capitels kiøb 1 Rd. 3 mrk., er 1 Rd. 3 mrk. 4 ½ skl., 1 tønde 4 skep.aure á 3 mrk. 5 skl., en 
tønde ¼ car biug efter capitels taxten a tønden 1 Rd. 4 mrk. 8 skl., er 1 Rd 4 mrk. 13 1/5 skl., 1 tønde 4 
skepper Haure á tønden 3 mrk. 12 skl., efter Capitals tepmer 5 mrk. 10 skl., jordebogs penge 6 Rd. 12 
skl., ekte penge 2 Rd., 1700: smør 4 Rd. 1 mrk. 5 skl., en tønde ¼ car biug á tønden efter Capitels kiøb 
11Sld er 1 Rd. 3 skl., en tønde 4 skep Haure á tønder efter Capitals køb 2 mrk., er 3 mrk., jordebogs 
penge 6 Rd. 12 ½ skl., ekte penge 2 Rd:, 1701.smør 4 Rd. 1 mrk. 5 skl., 1. tønde ¼ car biug efter capitels 
kiøb tønden 4 mrk er 5 mrk. 12 ½ skl., en tønde 4 skep haure a tønden efter Capitels taxten 2 mrk., er 3 
mrk., jorddebogs penge 6 Rd. 12 ½ skl., ekte penge 2 Rd., 1702 smør 6 lispund 5 pund ½ fiering pund 
efter capitels taxten 4 mrk. 8 skl er 4 Rd. 4 mrk. 7 ½ skl., en tønde biug á tønden efter capitals kiøbet 5 
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mrk. er 5 mrk. 2 ½ skl., 1. tønde 4 skep. Haure a tønden efter capitels taxten 2 mrk. Er 3 mrk., 
jordebogs penge 6 Rd. 12 ½  skl., ekte penge er 3 rixd. Summa 104 Rd. 5 mrk. 6 skl.,  
Den 6te gaard efter S: Albert Hartwigs qvitering for gl. restands 57 Rd. 3 mrk. 4 skl., 1698. bondens 
landgielde smør 5 pund 6 pund 2 fiering pund á lispund 4 mrk., efter capitels taxten er 3 Rd. 3 mrk. 10 
skl., en tønde 2 skep. Biug á tønden efter capitels kiøb 9 mrk., er 1 Rd. 5 mrk. 4 skl., 2 tønder 4 skep: 
haure á tønden efter Capitels taxt 3 mrk er 1 Rd. 1 mrk. 8 skl., jordebogs penge 1 Rd. 5 mrk. 17 ¼ skl., 
ekte penge 3 Rd. 1 mrk., 1699. smør Rd. 3 mrk. 9 skl., en tønde 2 skep. Biug á tønden 10 mrk. 8 skl., 
efter capitels taxt er 2 Rd. 1 mrk. 2 skl., 2 tønder 4 skep haure á tønden efter capitels kiøb er 4 mrk 12 
skl., er 1 Rd. 3 mrk. 6 skl., jordebogs penge 1 Rd. 5 mrk. 7 ½ skl., egte penge 3 Rd. 2 mrk. 1700: Smør 3 
Rd. 3 mrk. 10 skl., en tønde 2 skep. Biug á tønden 1 Sld., efter capitels taxten 1 Rd. 1 mrk. 6 skl., 2 
tønder 4 skep. Haure á tønden efter capitels taxt 2 mrk. er 5 mrk., jordebogs penge 1 Rd. 5 mrk. 7 ¼ 
skl., egte penge 3 Rd. 2 mrk., 1701. smør 3 Rd. 3 mrk. 10 skl., en tønde 2 skep. Biug á tønden efter 
capitels kiøbet – mrk er 6 mrk. 4 skl., en tønde 4 skep. Haure á tønden efter capitels kiøbet 2 mrk. er 5 
mrk., jordebogs penge 1 Rd. 5 mrk. 7 ¼ skl., egte penge 3 Rd. 2 mrk. 1702. Smør 5 pund 6 pund á lis 
pundet eftertaxten som før ermelt 4 mrk. 8 skl., er 4 Rd. 5 ½ skl., en tønde 2 skep. Biug á tønden efter 
capitels kiøb 5 mrk er 1 Rd. 4 skl., 2 tønder 4 skep. Haure á tønden efter capitels kiøbet 2 mrk er 5 mrk., 
jordebogs penge 1. Rd. 5 mrk. 7 ½ skl., egte penge 3 Rd. 2 mrk., af den 3 gaard annammed 104 Rd. 5 
mrk. 6 skl.,  Summarum 219 Rd. 4 mrk. 15 ¾ skl., af hvilke 219 Rd. 4 mrk. 15 ¾ skl., 
Jørgen Bille paa Dybek tilkommer efter S: Albret Hartwigs contract af dato 1697. som her hos føyed 
dend hafver deel som beløber et hundrede og ni rixdaler 5 mrk. 7 2/4 skl., hvor fore jeg vel formode at 
ingen af arfvingerne noget her imod kand at protendere. Saa som S: Albret Hartwig den første deel af 
samme fordring udi reede penge hafver oppebaared, og hvis som hvad udi vore hafver betegnet, er 
allemeste efter Capitels taxten anslagen, da det dog, samme aarringer meget dyrer paa landet blef 
saalt, hvilket jeg ej hafver villet under lade samptlige S: Albert Hartwig s arfvinger at comminicere, og 
hafver min fuldmegtig tillige med skifte skrifveren, denne Jørgen Bildis et messinge prætension, og 
Gieldens fordring udi skiftebrefvet at indføre, for og til des betalning for nøgelig udlæg at giøre Rønne 
den 26 Sep: Waldemar Reeds:/: 
Jeg Albert Hartwig til Willingsgaard i Nyekier sogn paa Borringholm kiendis og her med giør 
witterlighed, at efter som Welb: Jørgen Bille til Dybek i Skaane hafver befuld megtiget mig, at 
indkræfve, og oppeberge hans Welb: Herreds Pastion udi de 2de bonder paa Borringholm gaardens 
retten er af ordinarie som efter ordinarie renter, saa vilde hand med sin kiere broder Welb: Hr: 
Christian Bille efter deris S: sin Moder Welbaarne fru Pænelle Marsenius arfveligen kan være berettiget 
af hvilket saa wit de som med gode og land low kand bekommes, skal jeg efter ansøgning hos mig dend 
halfve deehl der af oprigtig verde erlagt, og betalt at saadant riktig af mig skal hafve efter lefvet, hafver 
jeg dette med min haand og signeter bekreftet datum Dybek d. 1 sep:A. 1697.  
Albert Hartwig lige lydendes efter Oræginallen Attesterer Jørgen Bille og af de udfaldende 109 Rd. 5 
mrk. 7 2/4skl., som er den halfvepart af de S: Albret Hartwig  af begge gaarder opbæred hafver 
welbemelte Welb: Hr: Obersten for Albert Hartwigs vang og bekostninger bereigned 20 Rd., blifver saa 
til rest som dette Sterfboe i saa maader betaller, og berignis penge 134 Sld. 3 mrk. 7 skl., nok 
prætenderis for en reise her paa Borringholm til Skaane for at lade Welb: Jørgen Bille forstandige S: 
Albret Hartwigs dødsfald og vis efterretning der fra igien om forberørte opbørsel at erlange 6 Sld., 
skifteforwalteren for sin umage med dette skifte onlario 62 Sld., 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning udi alle maader at skrifve som her for 
hvidtløftigheds skyld ike kand reputeris, og sine reiser saavidt nødvendig behøfvis ved Sterfboet at 
dependere der for i alt 100 Sld.,  
Stemplet papir til denne forretning formedelst forskrefne prætensioner med pandte brefve, og deslige 
af betalninger og her efter giørende indforseler som her efter widtløftigen formældis penge 18 Sld., 
som efter paperis forordninger skal være Nr. nie/ slet eller stempled papier til aldt dette skiftes 
fornødenhed som der til i en og anden maade forbrugis berigned paa 17 bøger a 1 mrk er 4 Sld. 1 mrk., 
er 4 Sld. 1 mrk., :/: 
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Wurderings mændene for deris umage, og ofver værelse paa adtskillige tider hver bevilged 2 Sld., er 4 
Sld., :/: 
Eskild Hartwig fordred som vedgikis penge 6 Sld.,  
Summa Summarum andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 6378 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret blifver saa i forskrefne maader, Gielden h’yre end det anførte Sterfboes tilhørrende løsøre 
tilstaaende Gield, Ifareklæder, mundering og jordegoeds. 
 Efter forhen indførte taxering 78 Sld. 2 mrk., Hvilke efter som befindis at Herman Hansen Soede for sig 
self saa og for sin broder hafver beriegned rente af en deel rørende goeds som først er taxered og 
udlagt paa skifted efter deris S: Fader Landsprousten Hr: Hans Soede og demmen siden i arf tilfalden 
efter deris afdøde sødskende som forlendst siden efter saalang tiid forløber for anded og deraf ingen 
frugt Sterfboet til nytte kunde hafvis som efter skifte brefvenis indhold der om opretted udviser og af 
Herman Hansen Soedis indlefverede reigning før nefnis saa modereris omrørte 78 Sld. 2 mrk., paa 
løsøre rente beriening Herman Hansen Soede og hans broder hver at Decortere halfparten kommer 
paa hver part 39 Sld. 1 mrk., paa ded dette Sterfboes Gield og Prætensioner kand blifve betalt og 
sotisfiaceret, hvor saa dette Sterfboes skifte der ved sluttes at her efter til en hver Creditor, og 
Prætension, vorder fornøyed af Sterfboets foran indførte registrering, og wurderede goeds saavel af 
løsøre, tilstaaende gield i Fareklæder, jordegoeds, og ald hvis som Sterfboeds middel bedrager til 
penge som forhen fendis indført, hvilked saa at være tilganged, og passeret, des til vidnisbiurd under 
vore hender, og signeter,  
skiftestæden paa Willingsgaard i Nyekier sogn den 17 Septenber 1703. H: Brugman. paa min Moder 
som laugwærge Herman Hansen Soede. EskieldHartwig. Jørgen Olsen Sonne. Povel 
Rasmusen. Laurits Hansen. 
 
Saa er da til de forskrefne anførte Prætensioner giort udlæg og indførsel som her efter 
Følger først er af de forhen inførte Gields Extrasering inddragen, alle den som af denne S: Mand Albret 
Hartwig er forsikred med pandt for deris udlaandte capital, efter der om i hende hafvende pandte 
brefve som er her udi indførte dessen indhold sampt videre som er fordred; Kongl: May: Amptskrifver 
og ridefouged Sr: Hans Henrik Skaar fordred første efter S: Albret Hartwigs til ham udgifne Obligation 
med forsikring udi Willingsgaard i Nyekier sogn efter den om forhen indførte pandte brefvis lydelse 
datered den 15 April A: 1699. lydende paa capital 473 Rd., der af hafver Hr: Ambtskrifveren udi sin 
forberørte her til Sterfboet indlefver de reigning self laded bereigne rente fra min 15 April 1701. og til 
den 1. july 1703 med reignis som er 2 aar 11 ugger á 5 procento 52 Rd. 1 mrk. 12 skl., videre er endnu 
dend 10 September 1703, af obenstaaende capital bereigned rente formedelst Sterfboets slette 
tilstand, og anden omstendighed til den 1. may 1704. som andrager 19 Rd. 2 mrk. 9 skl., er saa capital 
og rente 544 Rd. 4 mrk. 5 skl., giør 817 Sld. 5 skl., hvor for welbemelte Hr: Amptskrifver Sr: Hans Henrik 
Skaar her ved udi berørte sit pandte Willingsgaarden i Nykier sogn som efter forskrefne taxtis indhold 
med ald sin tilliggelse og eiendom som de udi mældis er taxered for penge 1000 Rd er 1500 Sld., hvor 
af Hr: Amptskrifveren for capital og rente nu her ved er indført udi Willingsgaard for penge 817 Sld. 5 
skl., for ded anded fordrer Hr: Ambtskrifveren Hr: Hans Henrik Skaar efter anden obligation af S: Albret 
Hartwig til ham udgifven med  forsikring udi den 3 gaard Herlof Jensen paaboer i Pedersker sogn 
datered den 13 November sidst afvigt, lydende paa capital 283 Rd. 8 skl., der af hafver Hr: 
Amptskrifveren self beriegned rente fra be: 13 November og til dend 2 july 1703 som er 33 ugger á 5 
procento er 8 Rd. 5 mrk. 9 skl., af dette pandtebref er lige maade den 10 september 1703. bereigned 
rente af capitallen til 1. may A: 1704. som andrager 11 Rd. 1 mrk. 7 skl., Saaleedis blifver Capital og 
rente tilsammen penge 304 Rd. 8 skl., giør penge 450 Sld. 8 skl., der for Hr: Amptskrifveren Hans Henrik 
Skaar er tillagt første pandte verdie af dend 3. gaard i Pedersker sogn, saavidt S: Albret Hartwig self der 
udi var berettiged efter der om forberørte taxtis indhold, som saaleedis formældis, af den 3 seld eier 
gaard som Herlof Jensen nu beboer Hartkorn 3 tønder 1 skeppe sand /: efter d. bunden self eier dend 
der tilligende grund og eiendom, sampt biugning med videre som anded saadan self eiergods ike 
høyere taxeris, hver tønde hartkorn efter anleedning af høyt bemelte Kongl: forordnings 8 Articul en 
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for 26 Rd. 4 mrk. giør 86 Rd. 2 mrk. 10 skl., er 129 Sld. 2 mrk. 10 skl., endnu videre tilliges bemelte Hr: 
Amptskrifveren paa denne nest forstaaende hans fordring den 5 wornede udi Povelsker sogn som Lars 
Pellesen beboer som efter forhen indførte taxt er udi hartkorn 7 tønder 2 skepper, og findis saaleedis 
holden udi biugning at bonden til sig og sine sampt til deris ingang anflingber med kand behielpe, og 
behøfver ej eller nogen stor Reparation man den der tilliggende jord er indeelt for derfved af sand, og 
ike sønderlige herlighed i anmoedes, dag efter di den der paa boende bonde aarlig kand beløstighed er 
hver tønde hartkorn taxered for 40 Rd. Er 293 Rd. 2 mrk. giør 440 Sld., blifver af denne Summa ofver 
fra dette nest forbemelte pandte brefve stødning 113 Sld. 2 mrk. 2 skl., hvorimod Hr: Amptskrifveren 
efter sin forhen indførte reigning, endnu fordred med indhold efter dend S: Mands Albert Hartwig 
sedel datered den 27 February indeværrende aar, hvor for ampt skrifveren skullde hafve haft 4 tønder 
smør, som ham ike er lefvered penge 95 Sld., nok fot ded Hr: Amptskrifveren efter sin forde regning for 
resterende smør til skatter, af Willingsgaard og gods sampt og for den 7 gaard i Nyekier sogn, saa og 
for resterende en, og sek som opdrager 18 Rd. 5 mrk. 10 skl., er 28 Sld. 1 mrk. 10 skl., nok efter 
forskrefne Specication for en deel omkostninger, og laant hafver fordred Hr: Amptskrifveren 38 Rd. 2 
mrk. 6 skl., er 57 Sld. 2 mrk. 6 skl., disse 3de nest forestaaende amptskrifverens fordringer opdrager 
181 Sld., sidst udi efter bemælte Hr: Amptskrifverens regning Prætentlico Hr: Amptskrifveren 14 
juhlbør, og 14 bolter, sampt 14 haker, og 14 jernspader som amptskrifveren S: Albert Hartwig hafver 
laant, og begiærer in natura hammen igien maatte tilstilles de af vedgaar arfvingerne ikun 12 juhlbør, 
og 12 bolte, og 12 haker, sampt 12 jernspader, hvilke Matrieallier saa som de ike i Sterfboet befindes, 
igien at kand blifve Hr: Amptskrifveren til stilled, allermiste at skov Rideren Hans Eriksen vedgaar at 
hafve bekommed 2 juhl bører, og 2 bolter som hand der for til boet middel anført for den pris Hr: 
Amptskrifveren sin regning der paa afført hafver som andrager 10 mrk., og her til afkortning  
Amptskrifveren føris, og tillæggis hos Hans Eriksen at søge, saa er de øfrige Matrialier udi Gielden 
berigned som fordret i alt, og til  Amptskrifverens andre prætensioner nu føris som er efter berørte 
pris 28 Sld. 1 mrk., blifver saa  Amptskrifveren nest forestaaende 4er fordret igien til sammen 209 Sld. 
1 mrk., hvad angaar arfvingernis forhen indførte paastaaende disse Matrialiers betalning da kand der 
om indted her ved Observeres for meedelst at de matrialier som Prætenderis ike in natura kand vorde 
lefvered, saa er Amptskrifveren for den sidste Summa udlagt først den ofver blefven summa af ded 5te 
wornede i Povelsker sogn som før ermelt som er penge 113 Sld. 2 mrk. 2 skl., videre her paa giøris her 
Amptskrifveren indførsel udi den 6 gaard i Pedersker sogn paa de taxerede 6 tønder 4 skep: hartkorn S: 
Albert Hartwig der udi var berettiged, og sig til handled af Welb: Christian Bille til Dybek i Skaane efter 
der om er ganger skiøde bref formælding, og forhen udi indførte taxtes indhold for penge 64 Sld. 2 
mrk. 9 skl., udi hvilken andeel hartkorn Welb: Hr: Jørgen Bille er giøre indførsel her efter formældes, 
nok tillæggis amptskrifveren paa denne fordeelings fyldelst giørelse efter skrefne land gielden 
bestaaende, nemlig efter nu landskiøb den 3 Herlof Jensen i Pedersker sogn for 1703 at skylde smør 6 
lispund 5 ½ skaalpund lis 4 mrk er 6 Sld. 1 mrk. 6 skl., it Faar for 3 mrk. 8 skl., en Gaas for 14 skl., 12 
Høns á 4 skl er 3 mrk., en tønde biug 1 Sld. 2 mrk., en tønde 2 skep: Haure for 3 mrk., Jordebogs penge 
10 Sld. 1 mrk. 3 skl., :/: 
Dend 6. Niels Pedersen i Pedersker sogn. Smør 5 lispund 6 ½ skaalpund lispunded 4 mrk., er 5 Sld. 1 
mrk. 10 skl., it Lam, en Gaas 12 Høns 3 mrk. 6 skl., biug 1 ½ tønde 1 Sld. 3 mrk. 3 skl., haura 2 2/4 tønde 
á 2 mrk tønde er 5 mrk., jordebogs penge 7 Sld. 2 mrk. 14 skl., Summa begge restandser 37 Sld. 3 mrk., 
:/: 
Her af den halfve part af begge gaarder er Sterfboet beriegned /: saa som den halfvepart tilkommer 
Welb: Jørgen Bille paa Dybek i Skaane og er her til amptskrifveren udlagt som er 12 Sld. 13 skl., 
tillæggis amptskrifveren en malled sengested paa lofted ofver kielderen med hiemmel paa og bon udi 
af brædder af egetræ nest uden staaende er sat for 12 Sld., en liden gammel side stoel paa lofted med 
sæf bon udi for 13 skl., :/: 
Hans Svendsen Wæster i Rydskier sogn som efter en af S: Albret Hartwig til hammen udgifne obligation 
og pandte bref datered den 27 april 1695, som for ham her udi findes indført fordrer capital 200 Sld., 
hvor af for her er beriegned rente til den 1. may Aa. 1704 fra 27 april 1702 da til den tid renten er 

bornholmerting.dk 202



betalt som andrager á 5 procento 20 Sld., er saa capital og rente 220 Sld., hver for Hans Svendsen er 
forsikrednis Willingsgaarde i Nyekier sogn med sin tilliggende eiendom efter der om pandte brefvis 
lydelse for hvilken Summa her ved for berørte Hans Svendsen er giort indførsel at for blifve ved 
forskrefne sit pandt Willingsgaarden i Nyekier sogn, som efter den forhen indførte taxtis lydelse med 
sin lilligende er taxred for 1000 Rd., er 1500 Sld., hvor udi Hans Svendsen her med giøris indførsel, for 
capital og rente som før er melt som er 220 Sld., :/: 
Hederlig og Wellærde Hr: Hans Olsen Sonne Sognepræst til Nexøe, og St: Boehls kirkens meenigheder, 
som fordrer efter den S: Mand Albret Hartwig til ham udgifne obligation, og pandte bref datered 
Willingsgaard den 29 december 1700 hvor udi formældis at S: Albret Hartwig af Hr: Hans Ollufsen 
Sonne hafver bekommed capital penge 400 Sld., der for befindes at S: Albret Hartwig hafver Hr: Hans 
Ollufsen Sonne, og hans arfvinger forsikred for capital, og rente udi 2de wornede som er ded 4. og 5. 
wornede udi Povelsker sogn. Som af Jens Pellesen og Lars Pellesen nu beboes af hvilken capital befindis 
it aars rente at være betalt efter der om Hr: Hans Ollufsen Sonnes egen skrifvelsis formældis til den 29 
December 1701. hvor fra rente er bereigned til den 29 April 1704. saa som bøndernis landgielde der 
imod efter nu land kiøb som før ermælt til sterfboeds middel er bereigned og andrager rente fra 
berørte 29 december 1701 til dend 29 april 1704 á 5 procento penge 46 Sld. 2 mrk. 10 skl., er saa 
capital og rente penge 446 Sld. 2 mrk. 10 skl., og som af den forhen indførte taxt formældis sisen for 
berørte 2de Wornede angaaende nemlig. Den 4. og 5. Wornede udi Povelsker sogn, som Jens og Lars 
Pellesen beboer, er hver udi hartkorn 7 tønder 2 skep: giør 14 tønder 4 skep: Hartkorn, og findes 
saaleedis holden udi Biudning at bønder til sig og sine, sampt til deris Qveg, og aufling, der med kand 
behielpe, og behøfver ej heller nogen stoer Reparation, men den der tilliggende jord, er en deehl for 
derfved af Sand, og ike sønderlig herlighed i andre maader dog efter di de der paaboende bonder 
aarlig kand betaller hvis de bør saa og fordi ved dette Sterfboe findes stoer gield, og widtløftighed, 
taxeris de, og hver tønde hartkorn for 40 Rd., er penge 586 Rd. 4 mrk., saa efter di en af disse 
worneder langt ofvergaar udi sin sætning, den capital Hr: Hans Olsen Sonne til S: Albert Hartwig hafver 
udlaant, nemlig 26 Rd. 4 mrk. alt Hr: Hans Sonne i saamaader kand være uden skade hvor for til 
forskrefne Hr: Hans Ollufsen Sonne hans til S: Albret Hartwig udlaante capital, først her vedgiøris 
indførsel til udi den 4 wornede som Jens Pellesen i Povelsker sogn beboer for 266 Rd. 4 mrk., son er 
400 Sld., renten som er beriegned før ermælt opdrager de 31 Rd. 10 skl., er 46 Sld. 2 mrk. 10 skl., Der 
paa til betalning Giøres Hr: Hans indførsel udi for berørte 4de wornede for 26 Rd. 4 mrk., Saa at Hr: 
Hans Sonne dette 4er wornede i Povelsker sogn her ved fuldkommen tillæggis for den pris som før 
ermelt er sat for er 293 Rd. 2 mrk. for resten at renten som er 4 Rd. 2 mrk. 10 skl., udlægis forskrefne 4 
wornede Jens Pellesen i Povelsker sogn, af sin skylden den landgielde bereigned nu efter land kiøb for 
A: 1703 nemlig smør en half tønde som med lidet ar ansat for 7 Sld. 2 mrk., Jordebogs penge 5 Sld. 3 
mrk. 6 skl., Summa 13 Sld. 1 mrk. 8 skl., hvor af Hr: Hans Sonne omrørte rente 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., nu 
her ved tillæggis at annamme, blifver saa ey jeg til ret af for bundens landgielde forberørte aar 1703. 6 
Sld. 2 mrk. 14 skl., som her efter findes udlagt med videre til Peder Koefoed i Nexøe /: 
Weledle og Welb: fru Anna Margreta Von Gutsøns afgangne Andraa Buggens Hagens fordum oberst 
Lientant og Commendant her paa Borringholm hans efterlatte kiereste boende i Nexøe, som fordrer 
efter S: Albret Hartwigs til hende udgifne obligation og pandtebref datered Nexøe den 22 December 
1700. og inden Borringholms landsting paaskrefven den 23 Feb: 1701. og Protocolleret, som forhen 
findes her udi indførte, med forsikring udi den 6 Wornede gaards i Ibsker sogn, Propritonie skyld, 
landgielde, egt, og arbeide ved hvad navn ded kand nefnis som bemælte bref udviser for capital 200 
Sld., der af rester rente fra den 22 December 1702, som er bereignet til den 1. may 1704. á 5 procento 
efter som bondens landgielde der imod til dette Sterfboets middel for 1703, til 1. may 1704. er 
bereigned som andrager rente 13 Sld. 1 mrk. 5 skl., er saa capital og rente 213 Sld. 1 mrk. 5 skl., for 
hvilken Summa efter som bemælte 6. Wornede i Ibsker sogn, udi den her udi før indførte taxt findes 
indført med indhold nemlig ved 6 Wornede i Ibsker sogn er Hartkorn 8 tønder 5 skep fra dend gaard 
befindes eiendomen sampt biugning herligheden, og anden tilliggelse at være bort soldt til den der 
paaboende bonde Jacob Mortensen, saa at ike meere er tilovers end den afgift bunden aarlig pleger at 
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yde, hvor fore hver tønde hartkorn ike hørrer kand bereignis, eller nu her taxeris en for26 Rd. 4 mrk., 
tønden er 235 Rd. 3 mrk. 5 skl., giør 353 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Welb: bemelte fru Anna Margreta Von Gutsven herved giøris indførsel udi obenskrefne 6. Wornede 
Jacob Morttensen i Ibsker sogn, paaboer, for Capital, og rente som er 213 Sld. 1 mrk. 9 skl., blifver saa 
igien til ofvers af for 6 fri wornedes taxt, 140 Sld., :/: 
Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller fordrer som forhen her udi findis indført, først den 10 july 1703 
penge 143 Sld. 2 mrk., nok anført den 13 September nest forleeden den Solarium som Hr: Lands 
dommer self for sin umage bemelte jordegoeds at besee og taxere som er anført efter sætningen, og 
taxten her til boet fuld beriegned der for nu som tilfore igien til afkortning i boets middel anføris og Hr: 
Landsdommer bereignis 30 Sld., er Landsdommers fordring til sammen penge 173 Sld. 2 mrk., hvor paa 
først Hr: Landsdommer Ancher Müller her ved giøres indførsel udi ded 6 Wornede i Ibsker sogn som udi 
forberørte sættning, da tend den 28 juny 1703 findis anført nemlig den 6 Wornede i Ibsker sogn er 
Hartkorn 8 tønder 5 skepper fra denne gaard befindis eiendommen sampt biugningen herligheden, og 
anden tilliggelse, at være bort soldt til den den paaboende bunde Jacob Morttensen saa at ike meere 
er til ofvers end dend afgift bunden aarlig pleier at yde hvor fore hver tønde Hartkorn, ike høyer kand 
bereignis, eller nu her taxeris an for 26 Rd. 4 mrk., tønden er 235 Rd. 3 mrk. 5 skl., giør 353 Sld. 1 mrk. 
5 skl., hvilken Summa fru Anna Margreta Von Gutsner afgangen Hr:Oberst Lintnant Buggen Haggens 
efterlatte kiereste som dette 6 Wornede af S: Albret Hartwig for Capital 200 Sld., og paadragende 
rente 13 Sld. 1 mrk. 5 skl., er 213 Sld. 1 mrk. 5 skl., efter pandtebrefvs udvisning dateret Nexøe den 22 
December 1700. er til underpandt stilled, nu i dette skifte hafver bekommed indførsel fore, og rester af 
oben mælte 6 Wornedes taxt som er 140 Sld., nu paa Hr: Landsdommer Ancher Müllers fordring er 
udlagt, og i dette 6 Wornede indført fore blifver saa igien af Hr: Landsdommers fordring penge 33 Sld. 
2 mrk., udlagt den 6 Wornede Jacob Morttensen i Ibsker sogn, skyldende landgielde for A: 1703 
beriegned efter nu land kiøb nemlig, smør en half tønde bereigned for 7 lispund smør á 4 mrk er 7 Sld., 
træit 2 mrk., it Lam en Gaas 2 Høns 3 mrk. 6 skl., haure en tønde 2 mrk., jordebogs penge 4 Sld.,  
Ded  5 Wornede Lars Pellesen i Povelsker sogns skyldende landgielde for A: 1703. beriegned smør til 1. 
may 1704, en half tønde med træted 7 Sld. 2 mrk., jordebogs penge 4 Sld., en hvis som S: Albret 
Hartwig paa de 8te mends vegne som taxerende S: Leintanant Jørgen Joensens jordegoeds, er 
berettiged og er giort indførsel som udi den 54 gaard nu efter Erik Skomager beboer i Cemmedsker 
sogn, efter der om opretted skiftebref ganged efter S: Jørgen Joensen des slutning den 7 Marty 1702. 
formælding og S: Albret Hartwig hafver fornøyet saa som hand var enkens laugwærge, undtagen 2de 
mænd som deris andeel nu i dette Sterfboe hafver fordred som fører mælt penge 9 Sld. 1 mrk. 10 skl., 
til ofvers 1 mrk., :/: 
Herrits Fougden Daniel Bark i Wæster Herred som haver med væred forskrefne dette Sterfboe 
tilhørrende jordegoeds at taxere til Salarium 3 Sld., tillagt, en tee kedel af Kaabber fortienned inden udi 
for 6 mrk., en hvid galt for 4 mrk., en dreied mæssing lysestage den minste 2 mrk., :/: 
Herrits fougden i Øster Herred Anders Pedersen Fyhn som og med væred hafver at taxere for berørte 
Sterfboets jordegoeds Salarium 4 Sld. 2 mrk., udlagt paa lofted ofver kielderen 3 styker grønne ullen 
sparlagen med en kappe til, hvor af det bagerste styke er dobel bred er sat for penge 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Herrits Fougden Jacob Loransen som ved samme forretning om jordegoedseds taxering i Sønder 
Herred hos var Salario 6 Sld., udlagt 3 stoer Thinfade vog it lispund punded sat for 1 mrk. 8 skl er 6 Sld., 
:/: 
Landstings skrifveren Jens Pedersen Lesler for sin Salario 9 Sld., hans anden fordring som vedgikes som 
er 10 Sld er 19 Sld., udlagt i stuen it klædeskab med 2 dørrer og en laas forre nyelig gul anstrøgen dor 
12 Sld., en røe belted Koe for 6 Sld., en røe brun Tyrkalf for 4 mrk., :/: 
Afgangne Hr: Jørgen Jensen Soedis efterlefverske, hederlige Martroma Marne Hr: Jørgens som fordrer 
resten af den obligation til bemælte hendis S: Mand udgifven af denne S: Mand Albret Hartwig datered 
den 28 juny 1693. med videre opskriftens indhold som forhen her udi er indført som er capital 64 Sld. 
12 skl., den af rente beriegned til dend 28 September 1703.  12 Sld. 2 mrk. 2 skl., er saa capital og rente 
penge 76 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt 2 røe stierende Heste for 30 Sld., en røe halsed Koe for 6 Sld., it 
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grøn aktig flamsk sengklæde for 5 Sld., paa lofted en nye wefved benkedynne med Allumit skin under 7 
½ alen lang for 8 Sld., en stoer aske ørk uden laas med foed under paa lofted for 5 Sld. 2 mrk., it flamsk 
hiønde med grønne ullen vipper i hiørnerne med alludred skin under for 3 Sld., it flamsk hiønde med 
røede og gulle vipper i hiørnerne, og Allumid skin under for 3 Sld., hos den 11wornede i Nyekier sogn 
Jens Hansen som hand her til boed er skyldig og self har ved gaarden at fordrer 14 Sld. 14 skl., 2 pude 
vaar med strik a 4 mrk er 2 Sld.,  
Jacob Kofoed i Svaniche som fordred efter afreigning som før ermælt penge 73 Sld. 1 mrk. 13 skl., 
udlagt og giort indførsel først udi 5 self eiergaard som efter forberørte taxtis indholdene beligende udi 
Pedersker sogn og med indhold formælder saaleedis nemlig udi den self eiergaard 2 tønder – finning 
car hartkorn denne gaard er saa got som udbiugning, og ellers af ligge beskaffenhed som anded self 
eiergoeds saa at hvis bunden ike eier meere der udi end den anlige afgift som denne gaards besidder 
formeldelst eiendommens ringheds skyld ike aarlig kand betalle hvor forre hver tønde Hartkorn ike 
kand høyere reignis med halfparten imod anded saadan gods er for en tønde Hartkorn 13 Rd. 2 mrk., 
giør 27 Rd. 1 mrk. 5 skl., er penge 40 Sld. 3 mrk. 5 skl., som Jacob Koefoed her ved nu paa forde sin 
fordring er udlagt, og udi forberørte 5 gaard i Pedersker sogn giort indførsel forre, videre han tillagt at 
fordre hos Henrik Jørgen Ollufsen paa Leensgaard i Østerlaursker sogn bunde som hand af en Koe her 
fordref klædis kioel under forred med bunrask betaler 12 Sld., en sort blommed silke vest med sort 
lærrets under foer, og med sorte knapper udi for 8 Sld., resten som er 12 Sld. 2 mrk. 8 skl., /: er udlagt 
at Jacob Koefoed affordre af hvis Mads Joensen Bek i Gudhiem er skyldig til S: Albret Hartwigs Sterfboe 
efter der om afreigning med Mads Bek Hustru, saa som Mads Bek da var siug som forhen her udi 
mældis som tilsammen er 15 Sld. 3 mrk. 7 skl., der af at hafvis forskrefne rest som er penge 12 Sld. 2 
mrk. 8 skl., :/: 
Kiestene S: Albret Hejes i Listed ved sin søns Peder Mikelsen af Østermarie sogn fordred efter obligation 
som forhen her udi er melded capital penge 30 Sld., rente deraf beregned 1 Sld. 2 mrk er capital og 
rente 31 Sld. 2 mrk., udlagt, en brun blised ganger for 17 Sld., it mæssing fyr beken med jern skaft for 2 
Sld., en wefved benkedynne paa lofted med røet wadmels under forred 5 allen lang for 6 Sld., en 
damaskis borddug 4 ½ alen lang for 6 Sld. 3 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Jørgen Ollesen boenne paa Leensgaard i Østerlaursker sogn, fordrer som før ermælt, og er vedgaaed i 
alt penge 112 Sld. 1 mrk., udlagt udi ded 5 wornede i Aakier sogn som udi den forhen indførte taxt 
findes indført saaleedis, ded 5 wornede i Aakier sogn er Hartkorn 7 tønder 2 skep. Og befindis saavel 
holden udi biugningen at bunden for sig og sine sampt til sit Qveg, og aufling dermed kand være 
behiølpen, saa kand bunden og drifve gaarden self og svare til alle afgifter, hvor fore denne gaard 
taxeris efter i høyst bemælte Kongl: forordning af 31 January A: 1691. dens anden articul: hver tønde 
Hartkorn for 4 Rd. Er 293 Rd. 2 mrk., hvor udi bemælte Jørgen Olsen her ved giøris indførsel for penge 
100 Sld., for resten som er 12 Sld. 1 mrk. er udlagt en røe braaged Calle mankis brøst dug for 3 Sld., en 
fel brered vest foruden foer og knapper 2 Sld., it par felbered bukskins bupser for 3 Sld., en kaafen 
farfved klæde kiol under forred med brun rask og brune knapper der udi er sat for 16 Sld., der af 
betaler til Jacob Koefoed i Svaniche 12 Sld., og her til er udlagt 4 Sld., af hvis Hans Koefoed Povelsen her 
til boet er skyldig og til Carl Olsen er udlagt, at havis 1 mrk., :/: 
Eskild Hartwig boende paa Frendegaard i Ibsker sogn fordrer paa sin broder Mortten Hartwigs weigne 
capital og rente efter sin S: Moder som før ermælt penge 100 Sld. 2 mrk. 13 skl., udlagt og udi det 5 
wornede i Aakier sogn giort indførsel saa som ded findis indført udi forhen her udi indførte taxt hvor 
saaleedis formældis ded 5 wornede i Aakier sogn er Hartkorn 7 tønder 2 skep: og befindes saavel 
holden udi Biugningen at bunden for sig og sine sampt til sit Qveg og Aufling der med kand være 
behiølpen, saa kand bunden og drefne gaard nu self, og svare til alle af gifne, hvor fore denne gaard 
taxteris efter høyst bemælte kongl: forordning af 31 january A: 1691. dends anden Articul hver tønde 
Hartkorn for 40 Rd., er 293 Rd. 2 mrk., hvor udi bemælte Eskild Hartwig er giort indførsel for 100 Sld., 
som ham paa sin broder Mortten Hartwigs weigne tilkommer som før ermælt og for resten 2 mrk. 13 
skl., er udlagt at havis af hvis Hans Koefoed Povelsen i Svaniche her til Sterfboet er skyldig blefven som 

bornholmerting.dk 205



Careols er tillagt nok fordred Eskild Hartwig som er vedgaaed 6 Sld., der for udlagt en mæssing kaarde 
med sølf handgref udi er sat for 6 Sld., :/: 
Carl Olsen i Rønne fordred og er vedgaaed af arfvingerne 8 Sld., udlagt hvis Hans Koefoed i Svaniche 
her til boet er skyldig som ermelt som til sammen 8 Sld. 3 mrk. 15 skl., der af betaler Carl Olsen til 
Eskild Hartwig 2 mrk. 13 skl., og til Jacob Ollufsen paa Leensgaard i Østerlaursker sogn som før ermælt 
er:/: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter regnskab som vedgikes penge 22 Sld. 3 mrk. 11 skl., udlagt paa 
lofted i en seng nest dørren 2. ullen puder med dun udi, og lin wor paa med strik foe 3 Sld. 2 mrk., 2 
ullen olmerdugs puder uden lin vor 2 Sld., en hiemme giort bolster blaae ranned under dynne med en 
hvid lærits klud paa for penge 4 Sld., en damaskis dug 4 ½ allen lang for 6 Sld. 3 mrk., i lillestuen, it 
askebord med lugt foed og en skoffe under for 4 Sld., it sorthielmed Qvigenød for 3 Sld., leger fra sig 1 
mrk. 5 skl., :/: 
Christian Rasmunsen i Wæstermarie sogn fordrer 9 Sld.,udlagt, it par 2 ½ breds brue garns lagen á 8 
mrk er 4 Sld., en hiemmegiort blaae ranned under dynne med en ranned lap paa lofted for 3 Sld. 2 
mrk., en smal bolster hofved dynne paa lofted for 7 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Willum Jacobsen i Rønne fordrer som vedgikes 20 Sld., udlagt hvis Arist Hansen paa Hellegaarden som 
er den 6te udi Nykier sogn, her til boet efter afreigning er skyldig blefven som før ermælt er her til 
udlagt, at havis som er paa 7 Sld. 3 mrk. 10 skl., affordre hos Hans Madsen boende i Nyekier sogn af 
hvis hand her til boet er skyldig 10 Sld. 1 mrk. 2 skl., it stoke sauf for 7 mrk. 4 skl., 
 Mads Høy i Rønne fordred for sig self efter som før ermælt 10 mrk., nok som ham er ofver draged fra 
Sognepræsten Hr: Svend Nielsen penge 10 Sld. Er tilsammen 12 Sld. 2 mrk., derfor tillagt, it brøger car 
paa 6 tønder for 4 Sld. 2 mrk., Drengehused i Synder seng en ullen og linned ofverdynne for 1 Sld., en 
linnen gl. hofved dynne 12 skl., en tveskefted ranned under dynne 2 Sld., en nye wefved benkedynne 
med røe braaged under foer 3 alen lang paa lofted for 3 Sld.,  
I stuen i senge cammered en gl. bolster underdynne 2 Sld., til ofvers 12 skl., :/: 
Efter forhen indførte meening udlæggis til hans Kongl: May: 6. og 10. penge S: Sigvart Koefoeds 
arfvinger af S: Albret Hartwig indkiøbte jorde goeds efter forde angifvelse for penge 810 Sld., hvor for 
beriegnis til 6. og tiende penge 202 Sld. 2 mrk., Item af det Jordegoeds S: Albret Hartwig sig til 
forhandled hafver af Welb: Christian Bilde paa Dybek i Skaane som og forhen findis indført for 150 Sld., 
den af er 6. og tiende penge til Hans Kongl: May: beriegnet som er 37 Sld. 2 mrk., er tilsammen 240 
Sld., udlagt det 11. wornede i Aakier sogn som findes indført udi forberørte jordegoedsis taxering med 
disse ord nemlig den 11 wornede i bemælte som er Hartkorn 5 tønder ½ skep: hvor paa iligemaade 
findes saadan biugning af bunden sig der der med kand behielpe, og udi andre maader af lige 
beskaffenhed som det 5. wornede i Aakier sogn, saa kand bunden og drifve self, og svarer til alle 
afgifter, hvor foer hver tønde Hartkorn af denne gaard, og taxeris for 40 Rd., er 203 Rd. 1 mrk., er 305 
Sld., her udi er giort indførsel for obenskrefne 6 og 10 penge som er 240 Sld., :/: 
Er saa igien af bemælte 11 wornede i Aakier sogn til ofvers penge 65 Sld., som her efter findis udlagt til 
Hans Hansen Soede /: Welb: Hr: Obersten Reedts af forde udlagte 6. og tiende penge lade Sepivestere 
de første bereignede 202 Sld. 2 mrk., her ved Sterfboet at forblifve, indtil endelig giøris bevislig den for 
hver her udi indførte af S: Albret Hartwigs arfvinger tillige med Enkens laugwærge Herman Hansen 
Soede angifvelse efter der om forskrefne Herman Hansen Soede udgifne Reversis indhold datered den 
17 September 1703. og naar saa Herman Hansen Soede berørte angifvelse bevislig giør blifver der ved 
Herman Hansens udgifne Revers, død, og magtisløs og dette udlæg de 202 Sld. 2 mrk., Hans Kongl: 
May: forskrefne maader eller mandigst berettiged til er indom? Høy Edle, og Welbaarne Hr: Obersten 
ober Commendant og amptman Waldemar Reedts lod fordre som forhen her udi findis indført paa 
Welb; Jørgen Bildis vegne i Skaane for opbaarne landgielde af den 3 og 6 gaarder i Pesker sogn, naar 
der paa er kortted 20 Rixd., for Albret Hartwigs umage, og bekostning 134 Sld. 3 mrk. 7 skl., for en 
reisies bekaastning fra Borringholm til Skaane at lade Welb: Jørgen Bilde vide Albert Hartwigs dødsfald 
6 Sld.,:/ 
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Skifteforwalterens Salarium 62 Sld., er tilsammen penge 202 Sld. 3 mrk. 7 skl., er udlagt den anpart 
som S: Albert Hartwig sig hafver til forhandled udi den 6 gaard i Pedersker sogn, hvor om udi den 
førhen citerit jordegoedsis taxerings forretning med disse ord findis indført i Pedersker sogn, af dend 
self eiergaard Hartkorn 6 tønder 4 skep. Denne gaard er udi alle maader af lige beskaffenhed som dend 
3 fornefne self eiergaard at bunden self ejer den der tilligende grund, og eiendom, sampt biugning 
med videre som andet saa da at selfeier gods, hvor fore hauver tønde Hartkorn sættis for 26 Rd. 4 
mrk., er 178 Rd. 2 mrk., giør 267 Sld. 2 mrk., hvor udi velbemelte HR: Obersten reedts, for be: 
Prætension for sig self saa og paa Welb: Jørgen Bildis vegne tilsammen 202 Sld. 3 mrk. 7 skl., er giort 
indførsel fore usi forberørte 6 tønde 1 skeppe Hartkorn udi den 6 gaard i Pedersker sogn blifver saa der 
af igien tilofvers som forhen her udi Hr: Amptskrifver er giort indførsel fore udi bemelte Hartkorn i den 
26 gaard i Pedersker sogn for 64 Sld. 2 mrk. 9 skl., /: 
Jens Madsen i Rønne fordred som er indført den 10 septenber nest for leyen penge 10 Sld., udlagt en 
hvid blaked Tyr for 9 Sld., ved Mads Pedersen Byeskrifvers udlæg 2 mrk. 12 skl., it bliset Tyrkalf fore 1 
mrk., 4 skl.,:/:  
skrifveren i Rønne Mads Pedersen fordrer som før ermælt 6 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt en hvid noged 
blaged stud for 7 Sld., till ofvers 2 mrk. 12 skl., :/: 
Kongl: May: Byefouged Daniel Bark i Rønne fordrer som før hen indført indberiegned udi dend Summa 
for berørte dom fra wæster Herrits ting udsted ofver Claus Koefoed nu boende i Rønne datered den 10 
November 1701 penge 8 Sld., udlagt af samme doms indholdende Summa som tilsammen 24 Sld. 1 
mrk. 4 skl., der af er her til udlagt at hafvis disse 8 Sld., :/: 
Mads Koefoed Hansen paa Almegaard som fordrer 20 Sld., laante penge er udlagt, en røe hielmed hvid 
mankedstud for 7 Sld., en blaae dantsver tøy ofver dynne for 6 Sld., ensted ege half kiste med paa 
teigned A:H:W:R:H:D:  A: 1702, og jern hand grefver udi med laas fore for 5 Sld., it hvidt Qvigenød med 
2 røede øren for 2 Sld., :/: 
Mads Kefoed Povelsen i Svaniche fordred som før ermælt 6 Sld. 3 mrk. 1 skl., udlagt it par brufve garns 
lagen med 2 ½ bred udi hver lagen for 5 Sld., it mæssing dekefad for 1 Sld. 3 mrk. 1 skl., :/: 
Lars Nielsen Gummeløs i Hasle fordrer som før ermælt 7 Sld. 3 mrk. 4 skl., der for udlagt, i den 
nordeste seng i krobhused en hvid ullen og linnen ofverdynne for 3 Sld., en olmerdugs hofved dynne 
for 3 mrk. 8 skl., endnu en olmerdugs hofved dynne for 3 mrk., 2 blaaegarns lagen for 5 mrk., 
forskrefne sengested som er firkanted af fyrre træ for 2 Sld., til ofvers 4 skl., :/: 
Henning Bohne i Rønne fordred efter forhen indført regning, som af arfvingerne er vedgaaed 25 Sld. 3 
mrk. 10 skl., udlagt en brøgger kedel paa 1 ½ tønde stoer staaende i muur for 15 Sld., en hvid stud med 
2 half røede øren for 5 Sld. 2 mrk., en graae bose Soe for 1 Sld. 2 mrk., en syed benkedynne paa lofted 
med barked skin under fire allen lang for 3 Sld., en denkge brokener mæssing bord krands for 3 mrk., 
en ung ask til firster træer for 1 mrk., til overs 6 skl., :/: 
Hans Jørgen Cantseler fordred efter som for og fandis indført penge 20 Sld. 2 mrk. 12 skl., Hvor for 
udlagt en sort belted og sort hielmed stud for 6 Sld., it waffel jern for penge 6 Sld., it stoer spiel it 
firkanted glas neden til og ofven til it lided røet glads udi med en sort ramme om 5 Sld.,  2 nye smaae 
blaaegarns lagen for 3 Sld., en hand puster for 3 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Jes Rask i Rønne fordrer efter som forhen er indført 17 Sld. Udlagt en brun Hest som kaldis skapesko 
boer for 17 Sld., /: 
Johan Basibius boende i Rønne fordrer efter som før ermælt penge 21 Sld. 2 mrk. 5 skl., udlagt en hvid 
røe halsed stud for 5 Sld. 2 mrk., i stoer forstue en gl. stoer laasfast ege ørk for 6 Sld., en 2 spanne 
kaabber kedel vog 10 ½ skaalepund á 1 mrk. 12 skl., er 4 Sld. 2 mrk. 6 skl., Christian Qvint, lønbog 4 
Sld., i senge cammered stuen 2 smaa pudder á 3 mrk er 6 mrk., til ofvers 1 skl., :/: 
Miralig Jacobsen i Rønne fordred som før ermælt 6 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt en blak røgged Koe for 6 
Sld., 2 smaa  thi salfeerken for 1 mrk. 9 skl., hos Johan Basibius udlæg 1 skl., :/: 
Herman Bohne Henningsen i Rønne fordrer som vegikes 6 mrk., udlagt af en jern stang ved 
skifteskrifverens udlæg at hafve 2 mrk., hos Hr: Herman Jørgensen for en thiskaal 4 mrk., :/: 
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Hans Hiort i Rønne fordrer 3 mrk. 10 skl., Margreta S: Lars Larsen i Rønne fordrer som vedgikes 2 Sld. 1 
mrk. 8 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt it blak braaged studnød for 2 Sld., i senge cammered en 
bagstoel med ryslærer ofver træked for 5 mrk. 2 skl., :/: 
Mads Mikels Hartwig for S: Albret Hartwig er werge for tilkommer efter som foran findis indført til rest 
af sine arfvemidler efter sin fader moder, og sødskende med videre penge 87 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt 
en stoer røed Koe for 5 Sld., 3 stykker ullen blaar spar lagen med en kappe til en seng hvor af det eene 
støke med dobbel bred for 4 Sld. 2 mrk., it mæssing fyr fur for 2 Sld. 1 mrk., en jern gryde for 3 Sld., 2 
smaa flade tin fade med it stempel vog 6 skaalepund á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., it blaaet stuen 
bord med 2 skoffer og lugt foed i stuen for 10 Sld., en nye wefved benkedynne med nyewefved under 
foer, og en lap paa ded eene hiørne 4 ½ alen lang 3 Sld. 2 mrk., indført i en Wandmølle paa Willings 
gaard grunden bestaaende for 20 Sld., 4 grøne dreiels bord duge støked er sat for 7 mrk., er 7 Sld., it 
parhøegarns lagen med 2 ½ bred udi for 5 Sld., it dreils handklæde 7 allen lang 1 mrk. 4 skl., er 2 Sld. 12 
skl., 2 barkede hudder á 8 mrk er 4 Sld., it flaske foeder med 8 flasker udi laasfast sat for 3 Sld., it fyr 
madskab med en laasfast dør for 3 Sld., illestuen, it grønt sengested med en kanne ofver om og 
hammel til for 3 Sld., it klof sauf for 1 Sld. 2 mrk., en stoer dreied messing lysestage for 1 Sld. 2 mrk., i 
lille stuen, en kiste benk med to rum udi og it der af er laasfast 2 Sld. 2 mrk., en bred bladed hand øpse 
for 1 Sld., Herman Boss i Rønne er skyldig efter S: Albert Hartwigs regenskabs bog som her tillæggis 2 
Sld., i Kielderen 4 herle øltønde á 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 2 mrk., en stoer melke stande 1 mrk. 10 skl., :/: 
Saa efter di berørte Mads Mikels Hartwig ike self svare her til sæde men er udi tieneste hos Hr: Seneral 
Audituren Hubech boende i Kiøbenhavnsen indskiked ved Mikel Hartwig anden Søn navnlig Hans 
Hartwig er skrifvelse og her i Sterfboet dend 20 September 1703 indlefvered med indhold nemlig 
wellærde skifte betienter paa Borringholm for min skriver Mads Mikelsen Hartwig fra Borringholm 
andrager at hans udleg Albert Hartwig paa Willingsgaard udi Nyekier sogn, ved døden skal være afgang 
og jeg samme min tiener ej nu kand Qvitere, saa begieris af skifte betientene at de vilde af ded beste 
goeds udi Sterfboet forud efter lofven giør til Mads Hartwig udlæg, baade capital og rentis rente, og 
der foruden at den myndige ey der sin S: Faders gaard tillige deehling med sine med sødskinde og 
arfvinger hvilkek for haabøs at de forordnede skifte betientene her udi giør og loder, som de i fernet 
den agte at tilsvare, gud befaled datum Kiøbenhavn den 4 july 1703. Kongl: May: til Danmark, opringe 
Etats, og kniks raad, og genneral  Auditeur Ilubsech /: angaaende rente da er her udi der om til foran 
ført Mads Hartwigs en skrifvelse, og contract bref at resterende arfvepart for hand skal bestaae 
foruden reet, belangende hans S: fader gaard da som denne soldt og skiødt til Svend Mikelsen vil det 
igien indtallis ved lans løn, og rett, og som Mads Mikelsen Hartwig self myndig efter lowen ere 
saaleedid Albret her fra lande der for hammen anordned at værge Niels Hansen boende i Braegaaed i 
Olsker sogn, i det øfrige er Mads Hartwig. Her giørende prætensioner remiteret til low og rett. Povel 
Hartwig som S: Albert Hartwig før wærgede for, og nu er sin egen wærge tilkommer efter som 
forskrefved staar af capital, og rente som rester i alt penge 68 Sld. 2 mrk. 11 skl., udlagt en blak 
hielmed Koe for 6 Sld., en brun hielmed Koe for 6 Sld., en flintte bøsse for 4 Sld., en blaae klædis kiol 
under fored med graae rask, og en wendt med graae knapper udi for 6 Sld., en hiem wefved ullen og 
linnen reise kiol med sorte knapper udi, og med ulled foer under for 4 Sld., en sølf staab paa en pegel 
stoer vog 7 laad it Qvintin teigned med A:W: á 3 mrk er 5 Sld. 1 mrk. 12 skl., en flad skafted sølf ske 
teigned med KÆ vog 3 ½ á 3 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 flad skaftede sølf skee som er stuken paa 
skafterne teigned med A W  1682. hver 2 laad ½ qvintin er begge 3 Sld. 12 skl., at annammer hvis som 
Peder Olsen i Clemmedsker sogn her til boet af landgielde, af den 11 gaard i Clemmedsker sogn er 
skyldig blefven for Aa. 1702. 14 Sld. 2 mrk. 11 skl., annammer hvis Hans Madsen i Nyekier sogn her til 
boet er til boet er skyldig som før ermælt 16 Sld. 3 mrk., :/: 
Hans Anders Møller nu boende i Rønne fordred som vedgikes 20 Sld., udlagt og giort indførsel udi en 
wandmølle staaende paa Willingsgaards grunden i Nyekier sogn som med behør er taxered for 70 Sld., 
der af disse 20 Sld., :/: 
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Hans Madsen boende i Nyekier sogn tilkommer efter ofverdagelse af S: Albert Hartwig udi denne 
forhen om rørte wandmølle som før ermelte, som og der ved forblifver at Hans Madsen der udi 
wandmøllen hafveog nu skeer her ved indførsel 30 Sld., :/: 
Anna S: Hans Jensen i Rønne fordred som er udlagt til giels betalning i hendis mands skifte 2 Sld., 
udlagt en arbieds wogn foruden stier 4 Sld., der af de 2 Sld., :/: 
Lars Madsen paa Stangegaarden i Clemmedsker sogn, fordrer som rester paa 2 ginar Heste som Ved 
gikis 2 Sld., udlagt med Anna S: Hans Jensen i Rønne af en fredig arbieds wogn at hafve disse 2 Sld., :/: 
Niels Eriksen i Grødbye i Aakier sogn som fordrer som før melt penge 17 Sld. 3 mrk. udlagt som Jørgen 
Hermansen boende paa Buggegaarden i Clemmedsker sogn her til boet er skyldig som før ermælt og 
handled tilsammen at skulle hafve hos Niels Eriksen paa sin hustruis wegne arfve part 16 Sld. 2 mrk. 10 
skl., en blik lykte for 5 mrk., til ofvers 10 skl., :/: 
Jens Pedersen paa 7 gaard i Nyrkier sogn fordred som før ermælt 4 Sld. 3 mrk. 14 skl., udlagt en blaked 
belted en øyed Koe for 5 Sld., til ofvers 2 skl., :/: 
Anders Larsen Wefver i Rønne fordrer som forhen er indført 7 mrk. 3 skl., udlagt it Røe bleged 
Qvigenød fot 7 mrk. 1 skl., hos Jens Pedersen paa 7 gaard i Nyekier sogn 2 skl., :/: 
Sidzele S: Landstings skrifver Mortten Joensen fordred 6 Sld., tillagt en kitte baabber kedel vog 4 ½ 
skaalpund á 1 mrk. 12 skl er 7 mrk. 14 skl., til ofvers 1 mrk. 14 skl., :/: 
Mester Timen Holst fordrer som før ermelt penge 4 Sld., udlagt en hvid Qvige røegul paa halsen og en 
plet bag paa lenden for 3 Sld. 2 mrk., hos Sidzele S: Morten Joensen 1 mrk. 14 skl., hos Niels Eriksens 
udlæg af lykten 2 skl., :/: 
Peder Koefoed i Nexøe fordrer som forhen er indført 9 Sld., udlagt hos dend 4 wornede i Povelsker 
sogn Jens Pellesen beboer af 1703 aars landgielde beriegned for en half tønde smør med træet for 7 
Sld. 2 mrk., og jordebogs penge 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., som er 13 Sld. 1 mrk. 8 skl., der af er Hr: Hans Olsen 
Sonne tillagt 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., resten her til er udlagt som er 6 Sld. 2 mrk. 14 skl., 2 stoer papirs 
ramme med Borringsholms afsikring i det eene, og noged af astiedir paa ded anded 1 Sld. 2 mrk., it 
pande jern for 3 mrk. 2 skl., :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe som fordrer efter som før ermelt penge 22 Sld. 3 mrk., udlagt at mur 
wærk som er it slag werk som er ophengt i stuen er med behørig laad og hus for 15 Sld., :/: 
Herrits skrifveren Hans Povelsen Busk boende i Hasle bekommed med til nørre herrits tings retten Nye 
indretted efter lofven, og forordningen ting bag og der for til dette Sterfboe asseneret af sin 
tilkommende løn hos sig Assignerede burde Peder Kelsen paa 20 gaard i Nyelaursker sogn for Aa. 1703. 
som her tillægis penge 7 Sld. 2 mrk., en rim Arist for 1 mrk., :/: 
Jens Pedersen en half vopsen carl fordred tienesteløn 12 Sld. 1 mrk., udlagt it blak braaged Qvigenød 
for 3 Sld., I Krobhused i en seng østen til en ullen, oglinnen ranned ofver dynne for 6 mrk., en ullen 
under dynne som er gl. og lapped for 2 mrk., it lided gl. skrin med en laas foer med it drage rum udi er 
sat 1 Sld. 2 mrk., en flamsk age dynne med løet skin under paa lofted for 6 mrk., en mad karppe kurf 
for 2 mrk., en grøn dreils borddug som fanttis i ørken paa lofted for 10 mrk., :/: 
Herman Hansen Soede svarer, og betaller af en sort hielmed Koe findis udlagt til Kirstene Madsdaatter 
penge 1 Sld. 1 mrk., :/: 
Kirstene Madsdaatter tilkommer her af boet tienesteløn som før ermælt 17 Sld. 1 mrk., udlagt en sort 
hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., it blaked i krobhused i nordeste sengen bolster under dynne for 7 mrk., it 
par brue garns lagen med 2 ½ bred i hver lagen for 5 Sld., for bord enden i stuen en nye wefved 
benkedynne med nye wefved under foer 4 ½ alen lang, og er paa røed ben for 4 Sld., til ofvers 6 mrk., 
:/: 
En tieneste carl ved navn Jens Hansen tilkommer tieneste løn tilnest afvigte pindtze fæst 1703 til 
sammen penge 28 Sld. 1 mrk. 6 skl., udlagt en sort foele for 10 Sld., en ginne Hoppe i 4de aar gl. for 8 
Sld., en ferdig arbieds wogn foruden stier for 4 Sld., i lille stuen it hvidt sengested med skammel til, og 
en ramme ofven om for 4 Sld. 2 mrk., it win anker i cammered ved lillestuen for 1 mrk., en jerned 
hammel med seeler, og hammel reeb for 1 mrk. 4 skl., en dito for 1 mrk., en hammel uden seeler for 8 
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skl., en dito for 6 skl., nok en jerned hammel seler, og hammel reeb for 2 mrk., en hammel med træ 
brake for 4 skl., 4 jern nagle á 3 skl er 12 skl., ved Herman Hans udlæg 4 skl., :/: 
Elsebeth Gammeldaatter tilkommer tieneste løn til St: Mikelsdag nest kommende 9 Sld. 3 mrk. 6 skl., 
udlagt en hvid Koe for 6 Sld., i lillestuen en kiste benk med 2 laasfaste rum udi for 3 Sld., it qvartere 
som er 30 st mark 1 Sld., til ofvers 6 skl., :/: 
Peder Rasmusen paa Willingsgaards grunden i Nyekier sogn fordred paa sin broder Hans Rasmusens 
wegne som før ermelt 3 Sld. 2 mrk., udlagt, hvis som Peder Rasmusen er skyldig her til boet som før 
ermelt 3 mrk. 10 skl., it hvidt Qvigenød for 6 mrk., en gl. bolster hofved dynne i senge cammered i 
stuen for 4 mrk., hos Elsebeth Gammelsdaatters udleg som Herman svarer 6 Sld., :/: 
Anders Andersen Kure boende i Skappeska i Clemmedsker sogn fordred 2 mrk. 15 skl., Lars Rasmusen i 
Nyekier sogn fordred 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., som til Anders Kurer ofver drager er tilsammen 4 Sld. 2 mrk. 
11 Sld., udlagt i Sengen i Cammered i stien i firkantet senge med en ramme, og 4 dreiede stolper til, og 
bræde bon for 3 Sld. 2 mrk., en bagstoel med ryslæde ofver træked for 4 mrk., ved Niels Eriksens 
udlæg at hafve 8 skl., en gl. cartol opstil for 4 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Poul Aristsen i Westermarie sogn fordred 3 Sld., udlagt i krobhused en jern beslagen egekiste sort 
anstrøgen for 4 Sld., til ofvers 4 mrk., :/: 
Diderik Funk i Nexøe fordred som før ermelt 1 Sld. 2 mrk. 11 sk udlagt hos bemelte Povel Aristsen 4 
mrk., en liden jern træfoed vog 11 pund for 3 mrk., til ofvers 5 skl., :/: 
Anders Nielsen i Kiøbenhavn fordred før er melt 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt en span stoer kaabber kedel 
vog 6 skaalpund á 1 mrk. 12 skl er 2 Sld. 3 mrk. 6 skl., en hakelse kiste med staalog knif for 6 mrk., 2 
nye fyrre deeler ofver stalden for 2 mrk., i lillestuen findis paasengen it pude waar med gl. knipling for 
2 mrk. 8 skl., ved Diderik Funks udlæg de 4 skl., :/: 
Olluf Pedersen half bonde i Rønne fordred som før ermælt 5 mrk., udlagt 2 gl. pude wor med gl. strik 
fore som var i lillestuen hver 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., :/: 
S: Fordum Mons Pedersens efterlatte kiereste Anna Hansdaatter fordred som før ermelt 15 Sld., udlagt 
en blak braaged Qvige for 4 Sld. 2 mrk., en hvid Qvige med 2 røede øren for 4 Sld. 2 mrk., en hielmed 
Qvige 5 Sld., en stoer jern stand for 1 Sld., :/: 
Niels Joensen Smed i Rønne fordred som forhen findis indført 11 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt it langt 
askebord paa lofted med lugt foed under, og2 skoffer for 5 Sld. 2 mrk., i lillestuen en olmerdugs ofver 
dynne for 3 Sld., en gl. bolster under dynne for 1 Sld. 2 mrk., paa lofted i en seng en hiemmegiort 
olmerdugs ofverdynne for 2 Sld.,leger fra sig 1 mrk. 2 skl., :/: 
Hans Andersen Smid i Rønne fordred, og tilkommer som før ermelt 2 mrk., udlagt en jern gryde kraag 
for 2 mrk., :/: 
Gerdt Jacobsen Farfver boende i Rønne lodfordrer ved Jørgen Olsen paa Leensgaard 6 mrk. 9 skl., 
udlagt en dreils borddug 4 allen dobel lang for 1 Sld. 2 mrk., 2 gl. brue lærret hand klæde for 9 skl., 
Niels Pedersen paa Willingsgaard grunden fordrer 4 Sld., udlagt en bred bolster hofved dynne paa 
lofted 2 Sld.2 mrk., it par nye cabel seeler med jern ringe i øren for 1 Sld. 1 mrk., it for reeb og it bag 
reeb, it tver reeb for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., :/: 
Povel Rasmusen i Nyekier sogn for sin fordring tilkommer 2 Sld. 1 mrk. 13 skl., for sin umage at 
wurderer 8 mrk., er tilsammen 4 Sld. 1 mrk. 13 skl., udlagt en blegged Røe Koe med it horn og stop 
rumped for 5 Sld. 1 mrk., til ofvers 3 mrk. 3 skl., :/: 
Jens Ollufsen paa Willingsgaard grunden fordrer som før ermelt 4 mrk. 2 skl., til med Povel Rasmusen af 
forde Koe 3 mrk. 2 skl., hos Jens Truelsen i Rønne som hand er skyldig 1 mrk., at fordrer :/: 
Thor Thorsen Skrædder paa Willings gaards grunden fordrer som før ermælt 4 Sld. 6 skl., tillagt med 
Peder Hansen ved Aaebye fordred 4 mrk. 2 skl., er 5 Sld. 8 skl., tillagt en mørk brun gilling for 6 Sld., til 
ofvers 3 mrk. 8 skl., :/: 
Niels Morttensen i Nyekier sogn for 4 mrk., tillagt af for berørte mørk brun Hest gilling med en hvid bag 
foed til haanden at hafve 3 mrk. 8 skl., en blik lampe for 8 skl., :/: 
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Seigne Hans Andersens paa Willingsgaards grunden med hendis daatter Øder Nielsdaatter fordred 4 
mrk. 2 skl., tillagt en spinde stoel med lær ofver treked for 2 mrk. 8 skl., ved Niels Joens udlæg i Rønne 
1 mrk. 2 skl., ved Niels Pedersen paa Willingsgaards grundens udlæg de 8 skl., :: 
Jørgen Gertsen i Nyekier sogn fordred 1 mrk. 8 skl., tillagt at affordre som Henrik Bødker boende i 
Svaniche her til boet er skyldig 1 mrk. 8 skl., :/: 
Lars Hansen paa Willingsgaard grunden fordred som før ermelt 4 Sld. 1 mrk. 5 skl., udlagt en liden Røe 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., til ofvers 11 skl., :/: 
Jørgen Andersen Deignen i Nyekier sogn fordred som før ermælt 1 Sld. 8 skl., udlagt at fordre hos 
Christen Henrik Skaaning paa Willingsgaards grunden jorde leie som hend er skyldig for 1703. som 
rester 3 mrk., en leer hake for 1 mrk. 4 skl., en liden melke span for 4 skl., :/: 
Lars Larsen paa Willingdgaards grunden fordrer som før ermelt 4 Sld. 2 mrk., en lysbrun gilled Hest for 
6 Sld., til ofvers 6 mrk., :/: 
Hans Madsen boende i Dyngegaarden i Clemmedsker sogn fordred som før ermelt 6 mrk., udlagt med 
bemelte Lars Larsen paa Willingsgaards grunden af en lysbrun gilled Hest at hafve disse 1 Sld. 2 mrk., 
:/: 
Rasmus Hansen boende i Hasle fordrer 2 mrk., tillagt en skiære benk, og en bonne knif for 2 mrk., :/: 
Olluf Madsen i Clemmedsker sogn fordrer 3 mrk., tillagt at fordre hos Olluf Thorsen paa Willings gaards 
grunden som hand erskyldig husleie for Anno 1703, som rester 2 mrk. 10 skl., en stoer melkespand for 
6 skl., :/: 
Christen Pedersen Svarfver i Rydskier sogn fordrer 2 mrk., tillagt it gl. flamsk hiønde med løet skin 
under for 1 mrk. 8 skl., en gl. kierne uden laag 8 skl., :/: 
Peder Andersen i Wang fordrer som rester 2 Sld. 3 mrk. 14 skl., udlagt at fordrer hos Mikel Olsen i 
bemelte Wang boende som hand her til boet er skyldig disse 2 Sld. 3 mrk. 14 skl., blifver til rest hos 
Mikel Ollufsen 2 skl., :/: 
Hans Hellisen i Westermarie sogn fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt en slagbenk i Krobhused for 1 mrk. 8 skl., 
:/: 
Mortten Morttensen i Nyekier sogn fordred som før ermelt 6 mrk., udlagt it bretspill med brikker og 
tier ingefehr for 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Johan Finken Hagen i Kiøbenhavn fordred som vedgikes 15 Sld. 3 mrk., Niels Iegen i Kiøbenhavn 
fordred som før ermelt penge 84 Sld. 1 mrk. 14 skl., er 100 Sld. 14 skl., udlagt item opbaarne 
Landgielde som S: Albret Hartwig hafver annammed for Aa. 1702. fra Arist Ollufsen i Pedersker sogn og 
Niels Pedersen Ude i Povelsker sogn, som Capital i Nørre Herrit Niels Nielsen boende i Olsker sogn 
hafver fordred somforan her udi findes indført, og er 24 Sld., er saa disse 3de nest forestaaende 
fordringer som Herman Hansen Soede lofver at wil afclerer til de vedkommende 124 Sld. 14 skl., hvor 
forre er giort indførsel udi ded 11 Wornede i Pedersker sogn som udi forhen udi indførte taxt findes 
indført saa leedis ded 11 Wornede udi Perskier sogn Hartkorn 5 tønder ½ skep: er af lige beskaffenhed 
som den 5 og 11te gaarder er i Aakier sogn, hvor paa findis saadan biugning at bunden sig der med 
kand behielpe, saa kand bunden og drifve gaarden self, og svare til alle afgifter hvor fore hver tønde 
Hartkorn taxeris for 40 Rd. Er 203 Rd. 2 mrk., der af for berørte indførsel betallis, blifver saa igien af 
denne forskrefne 11 Wornede gaard i Perskier sogn  180 Sld.3 mrk. 2 skl., som Herman Hansen Soede 
paa sin broder Hans Hansen Soede weigne er udlagt at havis 100 Sld. 14 skl., og skifteskrifveren paa sin 
salarium giort indførsel for half fiersen tyfve Sld., og paa ded stemplede papir betalning 11 Sld., hvor 
om her efter videre formeldis. 
Ingeborg Søhl Olluf Jensen i Rønne fordrer som før ermælt penge 3 Sld., Herman Hansen Soede 
forstragt til stempled og sletpapir til forhen indførte forretning ofver jorde gods taxering penge 2 Sld. 2 
mrk., giør 5 Sld. 2 mrk., udlagt en metal murter med stødere vog it lispund 5 skaalepund á 12 skl., 
punded er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., en lang jern brad pande for 1 Sld. 2 mrk., ved Lars Hans udlæg paa 
Willings gaards grunden 4 skl., :/: 
Dend anden wurderings mand Lars Hansen i Nyekier sogn for sin umage at wurderer 2 Sld. Udlagt it 
røe røgged studnød for 2 Sld., :/: 
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Claus Horca i Gudhiem fordrer som før ermælt 2 Sld. 2 mrk., udlagt at affordre hos Mads Joensen 
bemælte i Gudhiem af hvis hand her til Sterfboet er skyldig som før ermælt disse 2 Sld. 2 mrk.,  
Mads Larsen i Nexøe for 7 mrk., tillagt 2 blaargarns lagen i Sønder seng i drengehused for 7 mrk., : 
Efter S: Albert Hartwigs regenskab bgl. Indhold hafver S: Jens Jørgensen i Rønne her i boet tilgoede som 
nu Herman Hansen Soede til kommer penge 15 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt it nyt sløf begger paa en 
peggel stoer vog 7 laad en qvintis teigned A H W: K H S: K laaded sat for 3 mrk. 8 skl., er 6 Sld. 1 mrk. 6 
skl., it sølf begger paa en peggel stoer vog 7 ½ laad med lige navn som er nyt laaded 3 mrk. 8 skl., er 6 
Sld. 2 mrk. 4 skl., nok it nyt sølf begger med lige navn paa vog 7 laad 1 ½ qvintis á laaded 3 mrk. 8 skl., 
er 6 Sld. 1 mrk. 13 skl., til ofvers 3 Sld. 2 mrk. 11 skl., :/: 
Hans Berrelsen paa 5 Wornede i Aakier sogn fordrer 14 Sld., udlagt en sort stierned Hoppe med it 
blarked Horsføll for 3 Sld., it blak røgged studnød for 2 Sld., en røe Tyrkalf for 5 mrk., paa lofted it 
flamsk hiønde med Allumit skin under for 3 mrk., en gl. bagstoel med gl. sort skin paa for 1 mrk. 8 skl., 
en gl. hakelse knif for 12 skl., en gl. liden Hampe hegle for 10 skl., it en stoer forstue i it fyrebord med 
oben foed 1 Sld., en stoer malm gryde med 2 fødder og lapper paa vog it lis pund á 8 skl er 2 Sld.8 skl., i 
steerhused, en stoer gl. træ foed for 3 mrk., it gl. madskab uden laas for 3 mrk., en sinnerps qvern for 2 
mrk., 2 øll halftønder á 1 mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl., en stand tønde for 1 mrk. 8 skl., en stoel med 4 
been udi for 10 skl., :/: 
Hans Mikelsen Hartwig som Peder Hansen paa Blykoppegaarden i Nyekier sogn, tilkommer 7 mrk. 11 
skl., udlagt i stuen en spegel med forgyldt ranne om for 6 mrk., en blikplade til at røste lax paa for 1 
mrk. 12 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Hans Hansen i Nyekier sogn tilkommer paa sin myngling Annike Mikel Hartwigsdaatter foruden en 
moffe som hand self hos sig hafver 1 mrk. 13 skl., udlagt en mæssing kedel paa half anden pot stoer 1 
mrk. 8 skl., 2 gl. fougstoele for 5 skl., :/: 
Hans Jensen i Røe sogn, og Hans Svendsen i Dyngegaarden som hver fordrer for at taxerer S: Lientnant 
Jørgen Joensen 3de gaarder 1 Sld er 2 Sld., udlagt it hvidt Qvigenød for 6 mrk., it lided retter bord i 
køkened 1 mrk., i kielderen it win anker for 1 mrk., :/: 
Mogens Claus broder i Sandvig fordred 3 Sld. 3 mrk., udlagt en selflomis hufve med plødsis poll for 6 
mrk., en gullands slibesteen med en jern axsel for 3 mrk., :/: 
Hr: Atskonius Lindeman i Lybech efter sin indseende skrifvelse som rester 47 Sld. 4 skl., udlagt efter en 
ganger dain med en væster Herreds ting datered den 10 November 1701. befindis Claus Koefoed i 
Rønne til S: Albert Hartwig skyldig at være paa fra Mette Elisabeth Maccabeus weigne for landgielde 
smør ekte penge, og omkostning som udi opdrager til 24 Sld. 1 mrk. 9 skl., der af er her til udlagt at 
havis 16 Sld. 1 mrk. 4 skl., Hvis Karen S: Lars Ibsen Smids i Rønne til dette Sterfboe er skyldig blefven 
adtskelige opbaarne vare som her til er udlagt som er penge 11 Sld., en jern gryde med høye fødder 
paa en half span stoer for 2 Sld., it lided brad sped for 1 mrk. 8 skl., 2 blik lamper for 1 mrk. 8 skl., i 
Cammered ved kiøkened it lided bord af ask med 4er been udi for 1 Sld. 3 mrk., 11 goede straae bonds 
tønder á 1 mrk. 2 skl er 3 Sld. 6 skl., en stoer stand tønde for 1 mrk. 12 skl., 7salte tønder á 1 mrk, 8 
skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 6 salte half tønder á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 22 melke sig bøtter á 6 skl er 2 
Sld. 4 skl., en gl. 2 spanne kaabber kedel veier 9 skaalpund á 1 mrk er 9 mrk., en hus, og reise bibel for 
3 Sld., en træ bagstoel ved Qvirnen 1 mrk. 4 skl.,  
Jacob Johansen i Rønne fordrer 5 mrk. 8 skl., udlagt hos Olluf Pedersen i Rønne som hand her til boet 
er skyldig at affordre 2 mrk., hos Lars Rasmusen i Arnager 3 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Zandresen Dik i Svaniche fordrer 2 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  udlagt hos Hans Andersen paa 
Willingsgaards grunden er skyldig for hvis leie til Sct Mikelsdag 1703 som rester 5 mrk., 12 skl., hos den 
11 wornede Jens Christensen i Aakier sogn som her til Sterfboet for resterende landgielde er skyldig for 
1702 penge 3 mrk. 12 skl., hos Mads Bek i Gudhiem af hvis hand her til boet er skyldig 2 mrk., hos Lars 
Hans paa Willingsgaards grunden som Herman Hansen svarer til 4 skl., :/: 
I Lybek fordred 71 Sld. 1 mrk., udlagt 1500 Mursteen som er nye indkiøbt hvor ved det nu forblef for 
1000 ti Rd., er 22 Sld. 2 mrk., Jørgen Larsen Murmester boende i Nyekier sogn som her til boet er 
skyldig, og er her til udlagt 7 Sld. 1 mrk. 12 skl., Hos dend 6. Niels Pedersen i Pederskier sogn som hand 
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for Aa. 1702 er skyldig for bog clarrings penge 3 Sld. 3 mrk. 5 skl., hos Olluf Pedersen i Rønne af hvis er 
skyldig 8 skl., en malm gryde med 2 ben og lapped vog 8 ½ pund á 8 skl er 4 mrk. 4 skl., i kielderen, it gl. 
win fad med en bon udi for 1 mrk. 4 skl., 2 salte begge fieringer for 1 mrk. 4 skl., 2 half tønder 1 mrk. 8 
skl., it stoer deignetrug 1 mrk., it lided gl. deigne trug for 12 skl., it langt bord med 2 bræder med 4 
been under for 3 mrk., 2 salte fieringer á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., 2 melke stender á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 
endnu en melke stende 12 skl., 2 bære kander á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en bog stoehl med sort lær 
ofver for 2 mrk., i senge cammered i stuen en olmerdugs pude med lin vor og knipling, og røt tøy for 
enden 5 mrk., i krobhused i en seng østen til en gl. bolster hofved dynne for 5 mrk., en liden linnen 
hofved dynne for 1 mrk. 4 skl., 2 blaargarns lagen á 4 mrk er 2 Sld., denne løse gl. sengested for 3 mrk., 
i kisten i krobhused it gl. olmerdugs hofved dynne waar for 8 skl., en blik lyse plade for 1 mrk., i lille 
forstuen, 3 straae bonds tønder 1 mrk. 14 skl., lillestuen i ded ude sengested en bolster pude uden lin 
waar for 3 mrk., samme sted en bagstoel med sort lær paa for 2 mrk., i cammered ved lillestuen 2 gl. 
træ bagstoele med røt lær paa á 6 skl er 12 skl., en liden side stoel med spaane bon for 1 mrk., 3 straae 
bonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., en kringle tønde for 1 mrk. 2 skl., 2 half tønder á 8 skl er 1 mrk., 5 
nye ottinger á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., 7 brende wins ottinger á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., i nordre seng i 
drengehused, en turskefteds ofver dynne for 3 mrk., en gl. turskefteds under dynne for 2 mrk., 2 gl. 
blaaegarns lagen for 1 Sld., en gl. ørk i drengehused foruden bon, og laag for 1 mrk. 4 skl., en gl. sadel 
foruden sadel jord og stigbøyle for 3 mrk., paa lofted ofver stuelengen 3 straaebonds tønder á 12 skl er 
2 mrk. 4 skl., en goed straaebonds tønde for 1 mrk. 4 skl., 2 lin brøder a 8 skl er 1 mrk., it deignetrug 
for 1 mrk., 2 win anker støked 1 mrk er 2 mrk., it sengklæde, som hør til drenge sengene, og fanttis paa 
lofted for 2 mrk. 8 skl., en uferdig malled canne underskoed med jern for 2 Sld., 2 aar med bille paa a 1 
mrk er 2 mrk., en stok øpse for 3 mrk., en mindre stok øpse for 2 mrk., en krak øpse for 1 mrk. 8 skl., 
endnu en krak øpse 1 mrk., en stok øpse foruden skaft 2 mrk., 3 kalke tønder á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 
skl., en tiere tønde stommer for 12 skl., udi kalke tønden fantis 2 smaa hudder á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 
en ruhl med behør for 1 Sld., en skar øpse for 3 mrk., 2 gl.halseeler ringe for 1 mrk., it par gl. wogn stier 
i søndre lade 1 mrk., 2 kløed stie træ 4 skl., it dreiels hand klæde 5 alen langt for 5 mrk., 10 dreiel 
velretter á 1 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 2 gl. damaskis salvetter á 1 mrk 8 skl.,  af adtskillige udlæger Hr: 
Lands dommer Müllers udlæg 1 mrk., Kirstene Albret Heirs 1 mrk., Peder Rosman udlæg 1 mrk. 5 skl., 
Christian Rasmusen 1 mrk., Mads Høys udlæg 12 skl., Carl Olsens 2 skl., Lars Gummeløs udlæg 4 skl., 
Henning Bohnis udlæg 6 skl., Hans Jørgen Cansler 4 skl., Johan Basilius udlæg 1 skl.,  Lars Hansen paa 
Willingsgaards grund 3 skl., :/: 
Herman Hansen Soede for sin fæderne, og sødskendis arfve parter som til dato efter hans forhen 
indførte Specification at restere med capital og rente som opdrager til 771 Sld. 3 mrk. 7 skl., der fra 
afgaar efter forhen indførte skitteds gieldis liqvidation og slutning paa den part 39 Sld. 1 mrk., blifver 
saa igien penge 732 Sld. 2 mrk. 7 skl., udlagt det første Wornede i Aakier sogn som findis indført udi 
forhen indførte taxereing ofver Sterfboets jordegoeds med disse ord nemlig den 1. Wornede i Aakier 
sogn som er Hartkorn 8 tønder ½ skep: er ganske forholden udi Biugningen , og behøfver stoer 
reparation, saa findes der til ej heller nogen skouf eller sønderlig herlighed uden it udhus som staar 
paa samme gaards grund, og er den der tilliggende jord, og eiendomb heel slet, hvor fore dend ike 
kand taxres høyere, end 5 Rd., for hver tønde Hartkorn er 282 Rd. 5 mrk., er 424 Sld. 1 mrk. 8 skl., udi 
hvilken gaard Herman Hansen Soede efter sin S: Fader for sin arfvepart var bemelte efter der om 
opretted og forhen citalt skiftebrefs formælding, og der for nu tillæggis til Eiendommen indført udi 
Willings gaarden efter forhen indførte taxering for 231 Sld. 1 mrk. 13 ½ skl., videre er udlagt en graae 
Hest gilling for 15 Sld., en røe blised gilled Hest for 15 Sld., en sort Hoppe med it brunt Hestføll for 12 
Sld., en stoer graae belted galt for 9 mrk., endnu en graae belted galt for 7 mrk., it aspebord i stuen 
med lugt foed og 2 skuffer under for 3 Sld., 3 gl. Gies á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 8 skl., en Gaas for 1 mrk., it 
malled skibsbord med 4er been brune peller under for 1 Sld. 2 mrk., 2 mæssing dreiede, og drefne blik 
lysestager a 6 mrk er 3 Sld., it vopstobek jern for 1 mrk. 8 skl., it brøgger car paa 4 tønder stoer 2 Sld., it 
røste car paa 2 tønder stoer for 5 mrk., 2 lin hegler maadelig stoer á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en gl. ege 
ørk med it laag og laas for i loft forstuen for 5 Sld., en haand qvern med hus seil 3 mrk., udi kalke 
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tønderne needlagt en stude huud for 2 Sld. 2 mrk., en qvige hud for 5 mrk., en graae bosked Soe for 1 
mrk., en øl leiel for 10 skl., endnu en øl leiel for 8 skl., endnu tilkommer Hermans Soede for sin 
forstrekning efter forteignelse for udfarten eller S: Albret Hartwigs ligs begrafvelse som forhen er 
indført penge 124 Sld. 1 mrk. 6 skl., udlagt 25 støker unge, og gl. Faar som med sin afgrøde á 5 mrk er 
31 Sld. 1 mrk., ved 1. Worned Lars Nielsen i Aakier sogns land gielden for Aa. 1703 som er smør 9 
lispund á 4 mrk er 9 Sld. 1 mrk. 8 skl., it Lam en Gaas 2 Høns 3 mrk. 6 skl., hauer 1 tønde 2 mrk., 
jordebogs penge 4 Sld er 14 Sld. 2 mrk. 14 skl., udbyggerne paa berørte gaards grund handland skyld 
for Aa. 1703. Smør 2 lispund 11 skaalpund lis á 4 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 12 skl., ved 5 Wornede i Aakier 
sogn Hans Berrelsen land gielde for Anno 1703 smør en half tønde med træet 7 Sld. 2 mrk., it Lam en 
Gaas 2 Høns 3 mrk. 6 skl., Haure en tønde 2 mrk., jorde bogs penge 4 Sld er 12 Sld. 3 mrk. 6 skl., Ved 
11. Wornede Jens Christensen i Aakier sogn landgielde for 1703 smør 6 lispund 11 skaalpund 4 mrk er 6 
Sld. 2 mrk. 12 skl., it Lam en Gaas 2 Høns 3 mrk. 6 skl., haure en tønde 2 mrk., jorde bogs penge 4 Sld er 
12 Sld. 2 skl., /: ded 11. Wornede Peder Larsen i Pedersker sogn landgielde for 1703 6 lispund 11 pund 
smør lispund 4 mrk er 6 Sld. 2 mrk 12 skl., it Lam 1. Gaas.2 Høns 3 mrk. 6 skl., Haure 1. tønde 2 mrk., 
jorde bogs penge 4 Sld er 12 Sld. 2 skl., Gravers hus i Skilla for 5 Sld., en jern bismer paa 4er lispund 2 
Sld. 2 mrk., en fiske øe til damme for 2 Sld. 2 mrk., en jern kakelofvn i lillestuen opsat med skruer for 8 
Sld., en gl arbieds wogn uden stier for 2 Sld., endnu en gl. arbeids wogn uden stier 3 mrk., it par smaa 
wogn stier for 1 mrk. 8 skl., it par Høe stier med granne stier træ for 3 mrk., it par dito Høe stier for 2 
mrk., 2 skov sleeder med jern videre 2 Sld., en arbieds juhl bør af bræder for 1 mrk., en teke aas for 1 
mrk. 4 skl., en hus stie for 3 mrk., en lasstang for 10 skl., en jern tin harre med sine fulde tiver for 6 
mrk., 3 træ tinned harre á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en gl. ploug med behørig juhl bøsse løbere og ringe 2 
mrk. 8 skl., endnu en ploug med juhl bøsse løbere, og ringe for 3 mrk. 8 skl., it got plouskier, og en 
ploug knif 2 og 10 pund for 1 Sld. 2 mrk., endnu en ploug knif og skier vog 1. lispund for 5 mrk., nok it 
ploug skier, og en knif for 1 Sld. 1 mrk., en drage lenke 11 en drage kraag 1 mrk. en aag kiste 6 skl., en 
ploug lenke 2 mrk., en bred tømmer Mons Slinge axsel for 2 Sld. 2 mrk., er dige tømmer 2 mrk. 8 skl., 2 
millie 8 skl., 2 ½ gl. cabel Høe wefvede 2 mrk. 8 skl., it for reeb it tver reeb, og it bag reeb 1 mrk. 8 skl., 
it drag reeb for 1 mrk. 8 skl., it par wefved cabel halseeler for 1 mrk. 4 skl, 2 almer á 4 skl er 8 skl., 2 
opslingede stie træ 4 skl., :/: 
Hans Hansen Soede efter sin broders Herman Hansens forhen giorde, og indførte Prætention 
tilkommer sin arfvepart efter sin S: Fader og Sødskende 998 Sld. 7 3/5 skl.,  der paa decorteris for 
opskrefne renten som før ermælt paa denne part 39 Sld. 1 mrk., blifver saa igien 958 Sld. 3 mrk. 7 skl., 
hvor fore er udlagt, og giort indførsel udi Willingsgaard efter forhen indførte taxt for 231 Sld. 1 mrk. 13 
½ skl., udi ded 11. Wornede i Persker sogn maader paa først aftagis som forhen og her efter formældis 
99 Sld. 3 mrk. 2 skl., udi ded 5, worned i Aakier sogn der er taxered for 440 Sld., hvor af Eskild Hartwig 
for her er indført for 100 Sld., og Jørgen Ollufsen giort indførsel for 100 Sld., resten her tillagte og giort 
indførsel for penge 240 Sld., en god kierne for 1 mrk., i lille stuen en bolster ofver dynne for 3 Sld., en 
blaae ranned olmerdugs hofved dynne for 2 Sld., endnu en blaae ranned olmerdugs hof dynne for 2 
Sld., en hvid linnen tveskefteds under dynne for 3 Sld. 2 mrk., 2 nye olmerdugs puder udi lin vor 2 Sld., 
endnu en liden blaae ranned gl. olmerdugs hof dynne for 2 mrk., ded søndre sengested for 3 mrk., ded 
nordreste drenge sengested for penge 5 mrk., en tveskefteds ullen hofved dynne i den norderste seng i 
drenge hused for 1 mrk. 4 skl., en dito 1 mrk. 8 skl., med Herman Hansen af it sølf begger som før 
ermelt at havis 3 Sld. 2 mrk. 11 skl., ved 6. og tiende pengens udlæg af ded 11 Wornede i Aakier sogn 
til ofvers som her tillæggis penge 65 Sld., Strøkornet som her til bords middel er forhen anført som er 
15 tønder biug á 5 mrk er 18 Sld. 3 mrk.  
20 tønder haure á – er 10 Sld., 6 tønder Rug á 2 Sld er 12 Sld., en skeppe viker for 1 mrk. 8 skl., en 
skeppe erter 2 mrk., engen beriegned for 30 læs engis á 2 mrk er 15 Sld., en sort engelspig kiol under 
forded med rask for 6 Sld., it par røede ploubis bopser under forred med søms læder 7 Sld., en 
beslagen vinge wogn med behørrig hennir tøy er taxered for 55 Sld., en mørk brun stierned, og 
snopped Hest gilling 33 Sld., en lys brun snopped og stierned Hest gilling for 30 Sld., Thin. 4 daglige 
smaa thin dade som er flade vog 8 ½ skaalepund á 1 mrk. 4 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 10 skl., 2 smaa dybe 
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thin fade hver vegtig til 3 ½ mrk er 7 mrk., it dybt thin fad med en stempel for 1 Sld., it half dybt thin 
fad med 2 stempel rtl 5 mrk., 12 smaa thin tallerken vog 12 pund med 2 stempel á 1 mrk 6 skl., er 4 Sld. 
8 skl., 7 smaa thin tallerken med 2 stempel vog 7 skep á 1 mrk. 6 skl., er 9 mrk 10 skl., de første 4 sølf 
sker efter kisteringen med AIW sat for 12 Sld. 3 mrk. 10 skl., en sølf ske med KD vog 3 ½  er 3 mrk., er 2 
Sld. 2 mrk. 8 skl., en sølf kede som henger i kloke stuengen vog 5 laad 2 ½ qvintin á 3 mrk er 4 Sld. 14 
skl., en brende wins pande i mur paa ½ stoer med hatt, og piber, er sat for 14 Sld., hvis Jens Hansen i 
Olsker sogn her til boet er skyldig 3 Sld., hvis Adolph Fup i Clemmedsker sogn skyldig 3 mrk., den 4-9 
Hans Hansen i Clemmedsker sogn hvis hand er skyldig her til boet 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., hvis Niels 
Nielsen paa Møllegaard i Nyekier sogn her til boet er skyldig 4 Sld. 2 mrk. 5 skl., en flamsk benke dynne 
4 alen lang med allumit skin under for 4 Sld. , 4 nye datier rys læders stoele á 2 Sld er 8 Sld., en lys 
læders sadel med behør for 4 Sld. 2 mrk., it paa bidsel stenger med mæssing pinkler paa, og sort læder 
udi for 1 Sld. 3 mrk., it grønt klædis skabe rok under forred med lærred for 2 Sld., 7 smaa galt grise á 1 
mrk 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., to grøne boskede søer á 6 mrk er 3 Sld., 6 mæssing kraager i stuen for 6 
mrk., Ryttermundering en fyhr carbinne end it messing deek ofver juhled for 3 Sld., 2 flinte pistoller 
med holster, og rimmer for 6 Sld., en messing lyse plader for 6 skl., 2 tørf jern á 1 mrk er 2 mrk., 2 jern 
killer á 1 mrk. 8 skl. Er 3 mrk., en stoer spade for 1 mrk. 12 skl., en mindre jern plade for 1 mrk. 4 skl., 2 
lyng rifver á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en lyngrifve for 10 skl., en seis med bom, og ringe for 1 mrk 4 skl., 3 
smaa graae beltede galt for 3 Sld., af hvis Hans Madsen i Nyekier sogn her til boet er skyldig er her til 
udlagt 12 Sld. 3 mrk. 14 skl., :/: 
Skifteskrifveren for sin Salarium 100 Sld., udlagt, en graae Hest for 15 Sld., 2 rys læders stoke for 4 Sld., 
it forgyldt sølf begger paa en pegelstoer vog 6 lispund 2 ½ qvintin á 4 mrk laadder 6 Sld. 2 mrk. 6 skl., 
en flad skafted sølf skee teigned med EHWMH vog 2 -. 2 ½ qvintis for 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., 2 graae 
beltede galte for 2 Sld. 2 mrk., udi ded 11 Wornede i Pedersker sogn, giort indførsel for 70 Sld., til 
ofvers 6 skl., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 18 Sld., udlagt af ded 11 Wornede i Pedersker sogn 11 Sld.,  
I senge cammered en olmerdugs ofver dynne for 5 Sld., en olmerdugs hofved dynne for 7 mrk., ved 
Kirstene Madsd. Udlæg af en Koe 1 mrk., :/: 
Ustempled papir til at skifted fornødenhed for 4 Sld. 1 mrk., udlagt 2 gl. canol juhl for 3 Sld., it 
opslinged ege træ i gaarden for 1 Sld., den mindste jern stang 3 mrk., til ofvers 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne udlagde Prætensioner og Gields fordring til 
 penge 6300 Sld. 6 skl.,  
Saa at indted til arf og deehling imellem S: Albert Hartwigs arfvinger er ofver blefven, anno 1703 den 1. 
og 2 Oktober befatter igien møtt paa Willings gaard i Nyekier sogn for at tilstiller hver Creditor efter at 
goedsed var udlagt, hvis ham er tillagt, og der om var forhen giort advarsel med sedler til alle sogne 
stæfner som saaleedis Passeret Attesteris af hos værrende paa min moders wegne som laugwærge 
Herman Hansen Soede.   H: Brugman.  
Laurits Hansen.  Povel Rasmusen. Willings gaard i Nyekier sogn angaaende med 
dens adkomst Proprieket og eiendom da som den af begyndelse, og hafver væred denne S: Mand 
Albert Hartwigs efterlatte Kireste Kirstene Hans Koefoedsdaatter for fader med underliggende jorde 
goeds, og herlighed berettiged og samme gaards adgang, og Preovitetet denne S: Mand for berørte 
kiereste Kirstene Koefoedsdaatter tilkommer og efter lowen at følge men som ved dette skifteds 
ligvidation indted for hende i andre maader er holden, hvor med hun kunde indløse berørte Willings 
gaard fra demmen som hendis S: Mand Albert Hartwig det udi hafver forsikred hvor om denne 
skifteforretning forhen mældis, hvor fore hendis en lefvende eene lifs arfving, og søn Herman Hansen 
Soede, som for Albert Hartwigs død var uden fælligt :/ var for aarsaged formedelst dette Sterfboets 
stoer Witløftigheder, og det Rørrende goedsis Conservation til Creditirernis bæste, og for egn, og sin 
moders retmæsige adgang at er holde til og udi omrørte Willings gaard, fra sin egne boepeel, og 
eiendom hand udi kiøbstæden Rønne er berettiged at opbryde, og til sin moder paa Willings gaard at 
indflytte, og der ved sig obligerer, de udi samme gaard indførte creditorer til deris capitaler med efter 
benefnte dato, for falden rente at contentere og besvare, skadisløs efter lowens indhold, og det øfrige 
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belofver Herman Hansen sin benefnte moder med nødtørstig under holdning paa Willings gaard hos 
sig at beholde, og forsørge, saa lenge de med hver andre til sammen lefver, som Christelig, og forsvarli 
er aktis kand, til widnisbiurd under hans egen haand Willingsgaard dend 2 Oktober Aa. 1703.  Henrik 
Brugman.  
Herman Hansen Soede  

Helsinge, september 2021. JGC.BB 
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