
 

 Inge Lise Bentsens transskriberede skifteprotokoller for landdistrikterne  
 
Inge Lise har transskriberet denne skifteprotokol.  
 
Nedenstående oversigt af skifteprotokollen for landdistrikterne 1703-1705 bog nr. 11 – se den på 
arkivalieronline : https://www.sa.dk/ao-
soegesider/da/billedviser?bsid=142298#142298,34769872  
 
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 94 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 fil efterfulgt af sideangivelse til den originale protokol. 
  
 
 

 
004 -  Side 1. 1703. 25. juli. Niels Jensen Fyhnboe, udhus, 58. Sg.g. Klemensker. 
005 - Side 1b. 1703. 6. aug. Kirstene Larsdatter Plommer, udhus, 56. Sg.g. Vestermarie. 
009 - Side 5. 1703. 8. okt. Elsebeth Ibsdatter, 9. Sg. Østerlars. 
011 - Side 6b. 1703. 12. okt. Joen Andersen, udhus, 2. Vg.g. Nyker. Født i Halland. 
013 - Side 7b. 1703. 17. okt. Hans Jacobsen, enkemand, 2. Vg. Rutsker. 
015 - Side 9b. 1703. 29. okt. Kønnicke Hansdatter, 43. ”Kong. Vorned” (Sg.) Rutsker. 
021 - Side 12. 1703. 14. Nov. Boel Mogensdatter, 60. Sg. Vestermarie. 
026 - Side 15b. 1703. 16. Nov. Sophia Nielsdatter, 47. Sg. Østerlars.  
029 - Side 17. 1703. 19. Nov. Tomas Hansen, 12. Sg. Ibsker. 
035 - Side 21. 1703. 21. Nov. Sidsele Jacobsdatter, udhus, 13. Sg.g. Aaker. 
037 - Side 21b. 1703. 28. Nov. Anna Pedersdatter, 15. Sg. Klemensker. 
049 - Side 30. 1703. 4. Dec. Erich Andersen Skomager. 54. Sg. Klemensker. 
054 - Side 33. 1703. 14. Dec. Kirstene Hansdatter Kofoed, 22. Sg. Østermarie. 
056 - Side 33b. 1703. 18. Dec. Anders Sivartsen, 31. Fæsteboe,  Klemensker. 
060 - Side 35b. 1703. 20. Dec. Karen Hansdatter, 49. Sg. Østermarie. 
062 - Side 37b. 1704. 14. Jan. Sidsele Espersdatter, 9. Vg. Klemensker. 
066 - Side 40b. 1704. 15. Jan. Peder Mogensen, 9. Sg. Klemensker. 
077 - Side 50. 1704. 23. Jan. Hans Kofoed Madsen, enkemand, capitain, Kofodgård, Østermarie. 
082 - Side 53b. 1704. 30. Jan. Niels Jørgensen, enkemand, 5. Sg. Østerlars. 
086 - Side 56. 1704. 6. Feb. Hans Jensen, 33. Sg. Nylars. 
095 - Side 63. 1704. 12. Feb. Simon Hansen, 19. Fæsteboe, Klemensker. 
098 - Side 74. 1703. 30. aug. Hans Olufsen, 18. Sg. Rø. 
111 - 1703. 20. okt. Og Side 78. 1703. 22. okt. Hans Olufsen, 18. Sg. Rø. 
129 - Side 89b. 1704. 18. Feb. Hans Ollufsen, 18. Sg. Rø. 
139 - Side 94. 1704. 11. Feb. Hans Ollufsen, 18. Sg. Rø. 
156 - Side 113. 1704. 7. marts. Elisabeth Nielsdatter, 27. Sg. Nylars. 
160 - Side 116. 1704. 6. marts. Dorothea Nielsdatter, døde hos sin værge, søstermand, Jørgen  
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164 - Side 118b. 1704. 7. marts. Elisabeth Nielsdatter, 27. Sg. Nylars. 
168 - Side 121b. 1704. 11. marts. Hans Larsen Kjøller, 35. Sg. Klemensker. 
187 - Side 138. 1704. 26. marts. Thoer Hansen, Loftsgård, 23. Sg. Vestermarie. 
195 - Side 144. 1704. 31. marts. Anders Ibsen, 10. Sg. Østermarie. 
199 - Side 148. 1704. 2. april. Søfren Hansen Træben, ugift, 4. Vg. Ibsker. 
201 - Side 149. 1704. 3. april. Jens Andersen, 8. Vg.g. Østermarie. 
203 - Side 150. 1704. 3. april. Kirstene Jensdatter, 10. Vg. Østermarie. 
206 - Side 151b. 1704. 4. april. Kirstene Hansdatter, 64. Sg. Østermarie. 
208 - Side 153. 1704. 11. april. Hans Abrahamsen, Snogebæk, Poulsker. Druknet i havet. 
210 - Side 154. 1704. 11. april. Peter Andersen Smult, Snogebæk, Poulsker. Druknet på udfart på  
212 - Side 155. 1704. 12. april. Kirstene Hansdatter, 38. Sg.g. Poulsker. 
214 - Side 156. 1704. 14. april. Kirstene Jonsdatter, udhus, 56. Sg.g. Klemensker. 
215 - Side 157. 1704. 15. april. Bendte Madsdatter, 30. Sg. Klemensker. 
220 - Side 160. 1704. 22. april. Jens Hansen, 47. Sg. Vestermarie. 
223 - Side 163. 1704. 23. april. Maria Augustinusdatter, udhus, Lensgård grund, Østerlars. 
228 - Side 165. 1704. 24. april. Inger Aagesdatter, 6. Vg.g. Østerlars. 
230 - Side 166b. 1704. 29. april. Kirsten Hansdatter, enke, 31. Fæsteboe, Klemensker. 
233 - Side 168b. 1704. 30. april. Kirstine Clausdatter, 18. Vg. Vestermarie. 
236 - Side 170. 1704. 2. maj. Kirstene Pedersdatter, Kjærbye, 2. Vg. Knudsker. 
239 - Side 172. 1704. 6. maj. Karen Hansdatter, 7. Vg. Bodilsker. 
243 - Side 175. 1704. 7. maj. Margrethe Jensdatter, 12. Sg. Bodilsker. 
247 - Side 177b. 1704. 8. maj. Ellene Hansdatter, enke, 35. Sg. Østermarie. 
250 - Side 179b. 1704. 8. maj. Lars Jørgensen, 35. Sg. Østermarie. 
255 - Side 182b. 1704. 21. maj. Margrethe Larsdatter, Kirkeboe, 5. Vg. Rø. 
258 - Side 184b. 1704. 22. maj. Mons Nielsen, 3. Sg. Rutsker. 
262 - Side 188. 1704. 26. maj. Bendte Nielsdatter, udhus, 7. Sg.g. Østerlars. 
264 - Side 188b. 1704. 27. maj. Lars Jensen, udhus, 12. Sg.g. Østerlars. 
266 - Side 189b. 1704. 28. maj. Sidsele Hansdatter, udhus, 22. Sg.g. Østermarie 
268 - Side 190b. 1704. 3. juni. Anna Larsdatter, udhus, 8. Vg.g. Vestermarie. 
273 - Side 194. 1704. 11. juni. Boell Nielsdatter, 14. Vg. Ibsker. 
278 - Side 198. 1704. 12. juni. Arine Hansdatter, Listed, Ibsker. 
280 - Side 199. 1704. 16. juni. Hans Simensen, 53. Sg. Aaker. 
285 - Side 202b. 1704. 17. juni. Kirstene Ibsdatter, barn, døde hos sin værge: Moders søstermand,  
288 - Side 204b. 1704. 25. juni. Pernille Lauridsdatter, 10. Sg. Vestermarie. 
296 - Side 211. 1704. 26. juni. Hans Hansen Sode, døde udenlands. Skifte på Vellingsgård, Nyker. 
304 - Side 218b. 1704. 1. juli. Joen Monsen Knecht, 3. Vg. Rø. 
308 - Side 220b. 1704. 3. juli. Jens Pedersen, 15. Sg. Nylars. Og Kirstene Nielsdatter. 
310 - Side 221b. 1704. 5. juli. Mads Ollufsen, 19. Vg. Aaker. 
313 - Side 222b. 1704. 8. juli. Dom. Peder Christensen, 15. Sg. Rutsker. 
N 67.Side 223b. 1704. 7. juli. Jens Toersen, 59. Sg. Klemensker. (mangler) 
315 - Side 225. 1704. 8. juli. Dom. Laurits Gartner, Rutsker. 
317 - Side 225b. 1704. 14. juli. Hans Laursen, ugift. 12. Sg. Knudsker. 
320 - Side 226b. 1704. 15. juli. Michel Hansen Stork. 8. Vg. Vestermarie. 
324 - Side 228b. 1704. 17. juli. Olluf Andersen, 10. Vg. Pedersker. 
327 - Side 229b. 1704. 17. juli. Jens Pedersen, 8. Vg. Pedersker. 
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330 - Side 231. 1704. 18. juli. Gunnel , enke, Snogebæk, Poulsker. 
333 - Side 232. 1704. 28. juli. Evt. en Dom. Olluf Andersen vandmølle, Østerlars og et kvindfolk. 
337 - Side 233b. 1704. 28. juli. Hans Ollufsen Skou, 18. Sg. Rø. 
343 - Side 236b. 1704. 31. juli. Jens Mickelsen, udhus, Degnes grund, Poulsker. 
345 - Side 237b. 1704. 12. aug. Hans Ibsen, 4. Sg. Rø. 
357 - Side 243. 1704. 28. aug. Jacob Fabian Rottensteen, 23. Sg. Østerlars. 
361 - Side 245. 1704. 29. aug. Jens Rasmussen, f. 1692, 17. Sg. Østerlars. 
364 - Side 246. 1704. 30. aug. Seigne Hansdatter, 9. Sg. Østerlars. 
367 - Side 247b. 1704. 10. sep. Jep Ibsen, 12. Vg. Ibsker. 
370 - Side 249. 1704. 24. sep. Jens Andersen, ugift, 45. Sg. Rutsker. 
377 - Side 252. 1704. 30. sep. Peder Jensen, udhus. Klemensker. 
381 - Side 253b. 1704. 2. okt. Mons Pedersen, 21. Sg.g. Aaker. 
387 - Side 255b. 1704. 3. okt. Vedr. lejemål. Anders Madsen, udhus, Myregård grund, Aaker. 
389 - Side 257. 1704. 4. okt. Casper Henrich Westerwalt, Simblegård, Klemensker. 
393 - Side 258b. 1704. 17. nov. Laurids Jensen, 12. Sg. Vestermarie. 
402 - .Side 262b. 1704. 27. nov. Sidsele Ibsdatter, udhus, Gadebygård grund, Østermarie.  
408 - Side 265. 1704. 29. nov. Morten Hansen, udhus, Gadebygård grund, Østermarie. 
409 - Side 265. 1704. 8. dec. Margrethe Jensdatter, 21. Sg. Nylars. 
413 - Side 267. 1704. 22. dec. Gjertrud Adsersdatter, udhus, 11. Sg.g. Nylars. 
415 - Side 272. 1705. 8. jan. Marita Espersdatter, 66. Sg. Klemensker. 
423 - Side 275. 1705. 22. jan. Bertel Hansen, 19. Vg. Østermarie. 
428 - Side 278. 1705. 23. jan. Ellene Aristsdatter, 60. Sg. Klemensker. 
430 - Side 279. 1705. 9. feb. Anders Pedersen, 58. Sg. Vestermarie. 

  

bornholmerting.dk 3



Anno 1703. Den 25 July Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering Sampt 
Schifte og Liqvidation efter S: Niels Jensen Fyhnboe, som boede, og døde i it Udhuus, beliggende 
paa den 58 gaards grund i Clemmedsker sogn, imellem denne Salig Mands efterlefvende Hustru  
Karne Pedersdaatter for hende blef efter hendis begiering til laugwærge anordnet Jens Monsen 
boende i Rosendale i Rydsker sogn, paa  Eene side, og paa anden side bemelte S: Mands med sin 
efterlefvende Hustru auflede børn, som er 7 Døttre, hvor af. 
 
Dend elste daatter er Kirstine Nielsdaatter paa 26 aar gl. 
Dend anden daatter er Maren Nielsdaatter i ekteskab med Jens Pedersen boende i Nylaursker 
sogn, som og er tilordnet at wærge for bemelte søsteren Kirstine  
Dend 3 daatter er Karne Niels daatter paa 22 aar gl.  
Dend 4 daatter Dorethea Nielsdaatter 18 aar gl. for dem er nu tilordnet at værge Hans Jørgensen i 
Clemmedsker sog 
Dend 5. daatter er Boel Nielsdaatter 14 aar gl.  
Dend 6te daatter er Ellene Nielsdaatter paa 12 aar gl. for dem begge er Jens Frost i Rydsker sogn til 
wærge anordnet. 
Dend yngste daatter er Anna Nielsdaatter paa 0de aar gl. for hende er nu til wærge anordnet Lars 
Hansen i Biørnegaarden i Clemmedsker sogn, 
 
Hvor paa Rettens weigne var over værrende  paa Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten Ober 
Commendant og Amptmand Waldemar Reech, og egne wegne Skifteskrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Lars Hansen og Hans Rasmusensen begge 
boende i bemelte Clemmedsker sogn. Hvor da er forefunden fremviist og Passeret som her efter 
følger.  
 
Qveg. 
En gl. røe beltet Koe for 14 mrk., en hvid Koe med røed hals for 5 Sld., en røe hielmed hvid manked 
Qvigekalf 4 mrk., en liden blak beltet Qvigekalf 2 mrk.,  
5 Gieslinge á 6 skl er 1 mrk. 14 skl., it gl. fyrreskrin uden laas og hengsler for 8 skl., it bord bræ 4 
skl., berørte udhus som denne S: Mand tilhørde og er 6 stolperum, med hvis der udi Jord og 
nagelfast findes er sat ofver hofved for 6 Sld.,  
Denne S: Mands Ifareklæder som vare ganske ringe beretted Enken, at være anvendt paa børen 
sig at paa klæde, efter anfordring af skifteforwalteren hafde vedkommende ej meere til boeds 
middel at angifve, 
Summa andrager forskrefne dette boes middel til penge 16 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Her imod blef angifven efterskrefne Gield og Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger. 
Hans Jørgensen som boer paa forde 58 gaard fordred grun leje 5 Sld. 1 mrk., Her for udlagt, af en 
hvid Koe 4 mrk., af en røe belted Koe 2 mrk., for resten giort indførsel i forde hus som er 15 mrk., 
:/: 
Jens Monsen paa 28 gaard i Rydsker sogn for drer 3 Sld., tillagt en røe belted Koe for 14 mrk., til 
ofvers 2 mrk., :/: 
Jens Christensen i Rydsker sogn fordrer 4 Sld., tillagt en hvid Koe med en røe hals for 5 Sld., til 
overs 4 mrk., :/: 
Peder Monsen i Clemmedsker sogn fordrer 4 mrk., der for indført i forde hus :/: 
Enken angaf at være skyldig til Morten Bohn i Hasle 1 mrk. 8 skl., udlagt af giesene 1 mrk. 8 skl.,  
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Skifteforwalteren salarium 1 mrk., udlagt af en blak belted Qvigeklaf 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 mrk., udlagt en røe hielmed Qvigekalf 4 mrk., :/: 
Stemplet papir til skiftebrefved for 1 mrk. 8 skl., udlagt af giesene 6 skl., af huuset 6 skl., it 
fyrreskrin 8 skl., it bord bræ 4 skl., :/: 
Wurderings mændene hver 8 skl., er 1 mrk., udlagt af en blak belted Qvigekalf 1 mrk.,:/: 
Imod denne S: Mands udfart kand Enken bekomme resten af boets middel som er 
 4 mrk. 10 skl.,  
Udlagt af hussed disse 4 mrk. 10 skl., og hafver Enken self adgangen til hused det fra de andre 
Creditorer at indløsse, videre hafde de vedkommende ike at angifve som dette Sterfboe kunde 
vedkomme, hvor for saa dette skifte er slutted, hvilken at saa er tilganged og Passeret som 
forskrefved staar, Testerer,  H: Brugman. Lars L:H: Hansen.      Hans H:R: Rasmusen.
  Jens J:R:F: Rasmusen Frost. 
Hans H:J: Jørgensen.  Jens Monsen. 
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Side 1b. 1703. 6. august.    
Kirstene Larsdatter Plommer, udhus, 56. Sg.g. Vestermarie. 
 
Anno 1703. Den 6  Augusty Er Holden Registering og Wurdering over hvis gods og midler som 
fantes paa dend boepæll Kirstine Lars daatter Plomme, som boede i it udhuus liggende paa dend 
56 Gaards grund paa Tingstaa i Westermarie sogn, formedelst begangne tyverier bemelte Plomme 
Kirstine haver beganged og nu med befunden imod Peder Bentsen i bemelte Clemmentsker sogn. 
Item Anders Hansen i bemelte Clemmentsker sogn med fleere, og er hun der for udført till Rønne, 
og der Arrestered med én deell koster, ved hvilken registering paa Welb: Hr: Oberster Reets og 
egne wegne var pa rettens wegne overværrende Skifteskrifveren Henrich Brugman, møtte  og 
Sandemanden Capitain Hans Bidstrup boende paa Biergegaard i Westermarker sogn, wurderings 
mænd opmeldet Lars Nielsen i westermarker sogn og Mons Pedersen i Clemmentsker sogn, og da 
befantes efter skrefne, nemlig. 
 
It sort fiftskaftes skiørt satt for 2 Sld. 2 mrk., en sort fistskaftes trøye for 1 Sld. 3 mrk., it rød 
wadmels skiørt for 2 Sld., en rød wadmels trøye for 3 mrk., en spin rok for 1 Sld., en 3 skeppe pose 
med 2 skepper rug udi for 1 Sld. 1 mrk., it hvid ulled og linned sengedynne waar med en lap paa 
for 2 mrk., it ulled dito med smaarender er sat for 2 mrk., it ulled med store sorte remmer dynne 
waar for 2 mrk., en bolster hoved dynne vor 3 mrk., 3 allen hvid ulled og linned tøy for 1 mrk. 4 
skl., it blaargarns lagen 2 mrk., en strøgen skeppe Biug malt for 8 skl., en liden posse med lidet 
Rugmeell udi, meelled er lidet mindre end en fierde part at en skippe for 1 mrk., it lidet trug for 4 
skl., it blaargarns forklæde med noget sort og hvid lød udi er sat for 1 mrk., en sort raskes qvinde 
hue med sort taft staftered og bond paa og it pande lin for 6 mrk., it kram lerrits forklæde 4 mrk., 
it brue garns forklæde 2 mrk., en liden pose med 2 rum udi hvor i en gryne meell og Biug for 4 skl., 
en liden posse med lin frøe for 1 mrk., en liden ballig for 4 skl., Hvor udi fantes 2 smaa drenge 
skiorter støket 8 skl er 1 mrk., en blaargarns liden seret og opleed for 12 skl., en øhl fiering for 10 
skl., 2 smaa hand qvern steene for 2 mrk., it blaargarns handklæde med en half pot salt udi for 6 
skl., it gl. lidet egeskrin med hengsler uden laas 1 mrk., 2 qvindeslør for 2 mrk., it blaargarns lagen 
for 3 mrk., it rød ranned hiønde 8 skl., it sort braaged hiønde 4 skl., it panneled senge side for 1 
mrk. 8 skl., 2 gl. blaargarns opleder á 4 skl er 8 skl., it rifve bord med skaft for 6 skl., en windue 
med buhr 2 mrk., 2 snees tørre fiske for 6 skl., nog fanttes ved bemelte tysts antaselse som Peder 
Bendsen i Clemmetsker sogn sig har vedkient og med tyfven er medfult i arrest i Rønne kielder 32 
allen blaar lerred som er sat for alen 8 skl er 4 Sld., endnu fremkom Anders Jensen at Røe sogn her  
til boet og med sig hafde som og skall være af samme lerred som fra Peder Bentsen er staalen af 
denne tyf Plomme Kirstine som Anders Jensen beretted till ham af Tyfven skall vere solt 12 alen 
blaar lerred som bestaar af it lagen og en skiorte, og har tyfven bekient samme lerred till Anders 
Jensen at have solt alen er satt for 8 skl., er 1 Sld. 2 mrk., en malm gryde med jern grefver 2 Sld., 
hvid ulled warpid garn udi lengden 48 alen á 4 skl er 3 Sld., en sidestoel for 8 skl., en træ skaall for 
2 skl., nog fanttes en finne span med jern grefve udi for 8 skl., Peder Bendsen andgaf at ham var fra 
staalen i alt 60 alen blaar lerred og deraf er Peder Bentsen endnu kommen i erfaring at skall vere 
hos Hans Pedersen skrædder paa 64 gaards grund i Westermarie sogn, it blaargarns forklæde, som 
skall vere foruden de 15 alen blaar lerred Peder Bentsen og med følgenne haver befunden hos 
berørte Hans Pedersen, og tyfven har bekient at have solt till Hans Pedersen 18 alen blaar lerred, 
og skall samme forklæde vere for dølged, hvor for Peder Bentsen der paa will have sin tiltale til 
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berørte Hans Pedersen sig beholden 4 bundt tømmer som af denne tyf er bekosted og har ladet 
opsette paa dend 64 gaards grund paa Tingstaa i Westermarie sogn, er satt for 4 Sld., Anders 
Hansen af Clemmetsker sogn fremviste efterskrefne som nu i dette berørte boe befantes, som 
ham frastaalen er af berørte tyf Plomme Kirstine, som tyfven skall have bekient i dag i Rønne 
Kieldere efter skrefvene. En bru garns skiorte, nu satt for 4 mrk., en gl. brue garns serk for 1 mrk. 8 
skl., it kram lerreds tørklæde med bred sømmer runden om for 1 mrk. 8 skl., it gl. dito for 12 skl., it 
dito for 1 mrk 8 skl., endnu it eran lerreds finere forklæde 2 mrk., 2 at skilts breeder till it forklæde 
af slees lerred for 3 mrk. 8 skl., en mands hvid kartuns haldklud for 1 mrk., it gl. tørklæde og en gl. 
halsklud for 2 skl., it lidet tørklæde 2 hand strømper og en grøn halsklud for 4 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Tyfvens midler med staalen og ustaalen gods i alt penge 39 Sld. 1 
mrk., nog en brue garns serk for 1 mrk.,  
Saa blef de tilstede værrende af skifte betientene tilspurt, om de nu viste meere at angive till 
tyfvens boes middel i en eller anden maade, hvor til de svarede at dem ey mere nu var videndes 
eller oplysed, men meere ville efter forskrene denne tid, saa og vill formode at tyfven skall ved 
egen bekiendelse meere aabenbare, hvor forre saa denne registering denne gang der ved er 
slutted, dette saa at være tilganged og Passeret Testerer H: Brugman. Hans Bidstrup. 
Laurs Nielsen. Mons Pedersen. Peder Bentsen. Anders Hansen. 
Nok er befunden under én deell tørt som laa paa forberørte Hus tømmer én røe maalled dør med 
hengsler og én jern kraag. 
 
Den 30 Augusti 1703. som inden Landstings retten at Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller den 
19 September 1703. er Confirmeret med videre som forberørte tvende doms slutninger udi sig 
sielf formelder saaleedis liudende  som foretter findes antegned nemlig. 
Dom afsagt inden wester herrids ting af herreds fougden Daniell Barek og hans med doms mænd, 
nemlig Stockemændene d. 30 Aug: 1703. Laurs Olsen og Jens Lassen udi westermarker sogn, Hans 
Jensen og Jørgen Andersen i Nylaursker sogn, Hans Laursen og Hans Jensen udi knudsker sogn, 
Søfren Christensen og Esber Andersen i Nykker sogn. Eftersom Sr: Henrich Brugman paa Peder 
Bendsen og Anders Hansens wegne her for retten efter lovlig indstefning fremstiller én tyf ved 
navn Kirstine Lars daatter Plom, og hende tiltaler for tyfverier hun skall have begaaet, først hos 
Peder Bendsen som hun skall have fra staallet én deell blaargarns lerred som tyfven her for retten 
med sig hafde, én deell som var endnu uomgiort, og én deell deraf var opsyd udi lagen skiorter 
serker og andet, efter ting bogens udvisning, som beløber sig tillsammens saavit her for retten af 
samme linned blef fremvist 49 ½ alen og blef hver allen wurderet for 8te skl.,  
 Iligemaader bekiendte Kirstine Laurs daatter at have staalet fra Peder Bendsen som ike nu  her for 
retten er fremvist, én fyrre span med en jern grebe udi og 2 smaa sko, saa og 3 blaargarns skiorter 
til drengen, og it par store drenge sko. 
 Iligrmaader bekiendte Kirstine Laurs daatter at hafve staallet fra Anders Hansen udi Skinne myre 
ungefehr ved Pinsedags tider at skillige linklæder, som skulle vere tilsammens smaat og stort én 20 
stykker. Item bekient bemelte Kirstine Laurs daatter at have staalled fra Niels Hansen i Knudsker 
sogn én kobber gryde vog 13 pund som hun for retten frembar og blef wurderet at 12 skl., er 2 Sld. 
1 mrk. 12 skl., 14 pund hvid warpet ullen garn á pundet 12 skl., er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en gl. serk og 
opleed som til en liden pige for 1 mrk., som ting bogen desse wurdering saavit her for retten at 
tyfven Kirstine Laurs daatter self er blefven frembaaren udviser, 
Hvor efter sag woldernis fuldmegtig Sr: Henrik Brugman satte i rette og formeente at bemelte 
Kirsten Larsdaatter for sin begangne tyfverier burde at lide efter lowens 6 bogs 17 Capittell 32 Art: 
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og der foruden efter bemelte Capittels 35 Art: at endt vige landet og tyfven Kirstine Lars daatter af 
sine egne midler at betahle til sags wolderne i gield og tvigield, og det øfrige hendes boes lod, naar 
først Processens bekostning og ald bewislig Gield forud er betalt :/ at være till hans Kongl: May: 
hiemfalden, med videre irettesættelsen Processen udi sig delf udviser og om formelder, Saa efter 
den her for retten ledig og løs fremstillede Tyf Kirstine Laurs daatter Plomme, sielf god willigen 
utwungen vedgaar og bekiender at have staalen disse her for retten med sig havende koster tiid 
efter anden fra Peder Bentsen og Anders Hansen i Clemmentsker sogn og Niels Hansen i Knudsker 
sogn, for hvilken hendes begangne Tyfverier  hun til findes at kagstryges med riis og tri slag af hver 
riis og brendes med tyfs brende paa sin ryg, efter lowens 6 bogs 17 Capittell 33 Artikels tillhold, Saa 
og at betale till Sagsøgerne i gield og twigield, og det øfrige hendes boes lod, naar ald bevislig gield 
først forud er betalt at vere till hans kongl: May: hiemfalden, efter bemelte Capittels 39 Artikels 
anledning, des till widnesbiurd under vores zigneter. Atum Anno Die Et Loco Ut Supra. 
H:S:    I:A:S:    E:A:S:    
  
 Læst inden Bornhollens Lands ting Onsdagen den 19 September Aa. 1703. Testerer   Jens Lesler. 
Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller afsagde dom  den 19 September Anno 1703. I denne sag 
lyder saaleedes, efter som Kirstine Laurs daatter Plomme inden wester Herrids ting friwillig haver 
bekiendt at hun haver staaled fra Peder Bendsen og Anders Hansen af Clemmentsker sogn, Item 
fra Niels Hansen af Knudsker sogn og meere som hiem tings Processen udwiser, og det samme nu 
her for Lands tings retten vedstaaelse da kand dette ike andsees for andet end mange tyfverier, 
hvorfor bemelte Kirstine Lars daatter ike allenste bør lide efter Herreds fogdens afsagde Dom, 
men end og med allerførste leilighed som det skee kand att forskikes fra hans kongl: May: Riger og 
Land, og aldrig være tillat at komme der meere saafremt hun ike efter lowens pag: 160. 16 Articul 
will angribes og strafes paa hendes hals, des til widnesbiurd under mit signeter Actum Anno Die Et 
Loco Ut Supra  Jens Pedersen Lesler,  
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Anno 1703. Den 8 Oltober.  Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Mads Mortensens Sahl: Hustru Elisabeth Ibsdaatter, som med 
boede, og døde paa det 9. Wornede beliggende udi Østerlaursker Sogn, imellem denne Salig 
Qvindes efterlefvende Mand bemelte Mads Mortensen paa Eene side, og paa anden side begge 
deris sammen auflede børn, som er 2 Sønner og 4 døttre, hvor af. 
 
Dend elste søn er Jeppe Madsen paa 12 aar gl.  
Dend yngste søn er Morten Madsen pa 9de aar gl. 
Dend elste daatter er Kirstine  Madsdaatter  paa 19 aar gl. 
Dend anden daatter er Giertrud Madsdaatter paa 17 aar gl.  
Dend 3de daatter er Karne Madsdaatter paa 14 aar gl. 
Dend yngste daatter er Hanna Madsdaatter paa 6te aar gl. 
For demmen er faderen Mads Mortensen self wærge efter lowen, og forelagt denne Qvindis half 
broder Jens Pedersen boende i Gadegaarden i Westermarker sognat vere tilsiuns wærge med 
faderen. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofver verrende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant og Amptmand Waldemar Rects paa hans Welb: og egne wegne Skifteskrifveren 
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 fremviist og 
Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En hvid Hest gilling for 6 Sld., en brun stiernet Hoppe som er gl. for 2 Sld., en brun lidet bliset gl. 
Hoppe for 2 Sld., en brun stierned gillet Foele itredie aar gl. for 4 Sld.,  
Qveeg. 
En liden røe beltet Tyrnød er sat for 2 Sld. 2 mrk., en røe røgget Qvigekalf fød i indeverrende aar er 
sat for 3 mrk., 4 Kiør som fantis at bemelte at være leted af fremmede folk, som Mads Mortensen 
alene haver underfoering for leye deraf at betale saa lenge hand dem beholder. 5 stolperum 
udhus, som findis opsat paa dette wornedes grund eller fortog uden for det gl. udgierde er sat 
saaleedis med 2 dørre og tri winduer tilsammen for 3 Sld. 3 mrk., en ploug med behørig jern juhl 
og bøsse 1 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn med smaa stier, hammel tøm og halsseeler for 2 Sld. 2 
mrk., 2 høestier for 1 mrk., it aar med jern bihl paa for 1 mrk., en lin wef med behsvig jern og 
redskab for 6 Sld., en haand qvern med hus og træ seill er sat for 1 Sld. 2 mrk., en liden slæde med 
træ widier for 2 mrk., 2 harrer á 12 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 
It askebord med skoffe og foed for 2 Sld., it g. fyrrer weaaeskab med 2 dørre uden laas 1 Sld., 2 
løsse gl. benke hver sat for 1 mrk er 2 mrk.,  
I Krobhused. 
It deigne trug for 1 mrk., en fyrre kiste med laas 3 mrk., en mindre fyrre kiste med laas fore for 4 
mrk., et fyrre sengested med en side og en gaulf for 4 mrk., en spinderok for 4 mrk., en haspe for 1 
mrk., i bemelte seng i krobhuset var en ullen ollmerdugs overdynne for 3 mrk., it nyet ulled 
underdynne waar for 3 mrk., én linnen hoveddynne for 12 skl., it blaargarns gl. lagen for 12 skl.,  
I Steerhused. 
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En røste ballig for 3 mrk., en fiering stoer gl. kobber kedell er vegtig til penge 3 Sld. 2 mrk., en 
straabonds tønde 8 skl., en gl. øhl fiering for 6 skl.,  
I Cammered. 
En 3 fierings øll tønde for 1 mrk., en saltere tønde for 1 mrk., en kierne for 1 mrk., en saltere otting 
for 8 skl., hvis sæd som fantes er at wurderings mændene anseet, og befindes biuged i straaet at 
være 2 tønder á 5 mrk er 10 mrk., Rugen sat for 1 ½ tønde tønden sat for 2 Sld., er 3 Sld., Haure 2 
tønder á 2 mrk er 1 Sld., fantes lidet Høe som forbliver til gaardens waar foder, nog fantes benke 
klæder i stuen en nye wefved benkedynne 6 alen lang sat for 1 Sld. 2 mrk., en flamsk agedynne 3 
mrk., it flamsk gl. hiønde for 1 mrk. 8 skl., it nye wefvet hiønde er satt for 1 mrk. 8 skl., endnu it 
nye wefved hiønde for 1 mrk., en nye wefved agedynne for 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterbboeds løsøre gods till penge 58 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Nog er Jens Dreyer her paa grunden skyldig penge 10 mrk. 8 skl.,  
Saa blef faderen og deres børn tilspurt om de hafde meere at andgive dette Sterfboe til beste, 
hvor till de svarede efter skifteforwalterens andfordring, at de ike viste meere at andgive end 
forskrefvet staar.  
Belangende denne S: Qvindes Ifareklæder, saa foregaf faderen at de var andvent till børnene 
demmen at paaklæde efterhaanden at forslide, saa at der om ej er noget videre at anføre,  
Her imod blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner og er der til giort udlæg 
som følger. 
Efter dend efter retning som i bogclaringen den 3 Marty 1703. under øfrighedens hender 
meddeelt, befindis dette 9de wornede skyldig at vere som wester for aa. 1702. til Ambtstuen 
penge 3 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
Ingeborrig Sahl: Ols Jensen i Rønne fordred efter sin seddell penge 7 Sld. 6 skl.,  
Bendix Jacobsen i Østerlaursker sogn lod fordre og Madts Mortensen vedgik penge 3 Sld.,  
Jacob Kofoed i Svanishe fordrer som Madts Mortensen silf angaf 5 mrk.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordrer som vedgikes af Madts Morttensen penge 3 Sld. 2 mrk., for 
bemelte 3 Sld. 2 mrk. 9 skl., bog klaringes restants er udlagt 2 tønder Biug á 5 mrk er 10 mrk., 2 
tønder Haufre á 2 mrk er 4 mrk., en straabonds tønde som Mads Mortensen betaler med penge 9 
skl., for Ingeborg S: Oluf Jensens fordring er udlagt 1 ½ tønde Rug for 3 Sld., en fiering stoer kobber 
kedel 3 Sld. 2 mrk., en røe røgget Qvige kalf for 3 mrk., til overs 10 skl.,  
For Bendix Jacobsens fordring i Østerlaursker sogn er udlagt it wraaskab med 2 dørre uden laas er 
sat for 1 Sld., it fyrre sengested med en side og en gaulf 4 mrk., en spin rok for 4 mrk., for Jacob 
Kofoeds fordring er udlagt en hand qvern med hus og Træ  seil sat for 6 mrk., til overs 1 mrk., for 
Diderik Wolfsen i Svaniche er udlagt en liden rød belted Tyr for 10 mrk., en fyrre kiste med laas for 
3 mrk., 2 Høestier for 1 mrk.,  
Nog  angaf Mads Mortensen at vere skyldig till Berttel Jensen i Østerlaursker sogn penge 6 mrk. 8 
skl., her for er udlagt at annemmer hos Jens Dreyer her paa grunden at hvis hand skyldig er som 
ermelt deraf at fordre 6 mrk. 8 skl.,  
Hans Andersen i Østerlaursker sogn tilkommer efter afreigning 3 mrk., udlagt en fyrrekiste med 
laas for 4 mrk., til overs 1 mrk.,  
Skifteforwalterens Salarium 3 mrk., udlagt en ollmerdugs overdynne 3 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 2 Sld., udlagt it askebord i stuen for 2 Sld.,  
Stemplet papir till skiftebrefved for 3 mrk., udlagt it nyt ullet underdynne waar 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en haspe 1 mrk., it deigne 
trug 1 mrk.,  
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Imod denne Sahl: Qvindes udfarts bekostning, vill Mads Mortensen ike noget vederlag begiere, 
mens begierede at det øfrige imellem ham og børnen skulle rigtig deelis efter lowen, saa blef 
forskrefne prætentioner nu sammen riegned som anddrager till penge 
 24 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og till deeling imellem faderen og børnen penge  
33 Sld. 15 skl.,  
Hvoraf Faderen  tilkommer dend halfve part som er 16 Sld. 3 mrk. 15 ½ skl.,  
Dend anden halfvepart deeles imellem forskrefne Mads Mortensen med denne Sahl: Qvinde 
auflede børn som er 2 sønner og 4 døttre er deraf en broderlaad penge 4 Sld. 1 mrk., og en 
søsterlaad er 2 Sld. 8 skl., og som faderen er self wærge for sine børn og Mads Mortensen ike 
heller var begierende at skulle tilleggis til hammen og børnen isærdeelished. Hvor forre dette 
skifte efter som ingen videre sig med kraf anderleedes end forskrefvet staar nu andgaf saaleedes 
er slutted, at faderen Mads Mortensen svarer sine forde børn til deres anparter og der imod 
beholder det øfrige af dette Sterfboes forhen indførte middell saavit ej til Creditorerne findes 
udlagt, hvilket saa at vere passeret Testerer. Henrik Brugman. Ads M:M: Morttensen. 
 Jeppe Hansen. Peer P:M:S: Morttensen. Udfærdiget den 8 February Aa: 1704 

  

bornholmerting.dk 11



Anno 1703. Den 12 Oktober Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Joen Andersen, som boede, og døde , i it Udhuus  
beliggende paa den 2 gaards grund i Nykier sogn, imellem denne S: Mands efterlefvende Hustru 
bemelte Olov Ollufs daatter, for hende blef efter hendes begiering till laugwærge anordnet hendes 
broder daatters mand Hans Rasmusen boende udi Hasle,  paa Eene side, og paa anden side dend 
Sahl: Mands Arfvinger Hvor om Enken ike heller nogen af de tilstæde værrende nu viste at giøre 
forklaring, saa som denne Sahl: Mand er barn fød i Halland. 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofver verrende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant og Amptmand Waldemar Rects ved fuldmegtig paa hans welbaarenheds og egene 
wegne Skifteskrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Lars 
Hansen og Povel Rasmussen begge boende i Nykker sogn. Hvor da er forefunden fremviist og 
Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Benefnte Huus som i sig self 3 stolperum, der efter it stolperum Krobhuset som er foruden tille, 
stuen it stolperum med nogle gl. flage over 2 gl. winduer, en gl. tagsteens kakelovn og en dør for 
Krobhuset og en dør for stuen, og det 3 stolperum er forstue og Steerhus med en gl. bagerofvn udi 
og en dør fore. Item en røste paa hver ende af huset, en østen og en westen till med hvis jord og 
nagelfast derudi findes til sammens sat for 9 Sld.,  
It stierned ugilled ungt Hest Øg ehr sat for 2 Sld., en rød skimled og blisset Hoppe for 7 Sld.,  
Qvæg. 
En hvid graa braaged Koe er sat for 4 Sld. 2 mrk., som Hans Madsen i Nykker sogn har i pant, en 
sort braaged Koe er sat for 4 Sld., it hvid Faar for 3 mrk. 8 skl.,  
en udslit gl. arbieds wogn for 1 mrk. 8 skl., lidet Rug i straaet er sat for penge 1 mrk., lidet Biug i 
straaet er sat for 2 mrk., lidet Haufre i straaet er sat for 3 mrk. 8 skl., it par seje fuld med Høe er sat 
for 1 mrk. 8 skl., 2 smaa gl. straabonds tønder á 8 skl er 1 mrk., en gl. fiering 4 skl., en gl. half tønde 
3 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel till penge 30 Sld. 7 skl.,  
Saa blef Enken og de tilstæde værrende af skifteforwalteren tilspurt, om de hafde meere at 
andgifve til dette Sterfboeds beste, hvor til de svarede ej videre løsøre at vere end andgivet er og 
forskrefvet staar, undtagen hvis kand blive til beste foruden det pandtebref som till Niels 
Morttensen i Nykker sogn af S: Joen Andersen er udgiven paa dend 2 gaard i Nykker sogn udi 
samme gaard, og fremviiste bemelte Niels Morttensen omrørte pandtebref af S: Joen Andersen till 
ham udgifvet datered den 22 juny 1699. som samme dag af Joen Andersen inden wester Herreds 
ting er ved staaed med videre der paa opskrifves indhold datered d, 2 November 1701. som er 
læst inden wester  
Herreds ting dend 8 Marty 1703. som nu blaf læst og paaskrefven tilsammen inde holdende paa 
capitall 102 Sld. Som skall staafast, at Niels Morttensen skall have gaarden i pandt udi 18 aar. 
Fra midfaste 1699. at regne, till de 18 aar er udi, endnu fremlagde Niels Morttensen én dom 
slutning afsagt af Herrids fougden Daniell Barek inden wester herreds ting d. 7 juny 1703. som nu 
blef læst og paaskrefven, som tilholder denne Sahl: Mand Joen Andersen at betahle for unødig 
processes paa førelse at betahle omkostning penge 4 skl.,  
Nog  fordred Niels Mortensen for liigkistens bekostning till Sahl: Joen Andersen som blef 
accorderet for 2 Sld., anden bekostning 4 mrk. 12 skl., er tilsammens penge 7 Sld. 2 mrk. 12 skl., 
her for er udlagt dend halfvepart af en rød skimled og blisset Hoppe for 14 mrk., én sort braaged 
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Koe er satt for 4 Sld., deraf at have 8 mrk., af huset at have 2 Sld., af wognen de 8 skl., én fiering 
for 4 skl.,  
Herman Bohne Clausen fordred efter det skiftebref opretted efter Sahl: Jørgen Bohne i Rønne 
foran 
Datered den 12 marty anno 1692. som Herman Bohne Clausen foruden 16 Sld. 3 mrk. 4 skl., som 
bestod i dend anden gaard i Nykker sogn og er udlagt till Mortten Kofoed i Svaniche, hvor paa Niels  
Morttensen fremviste S: Albregt Hartwigs qvitering dateret 20 september 1695. der efter skall 
vere berettiget, efter dom som er afsagt inden wester herreds ting dend 19 february 1691. 
andgaaende rentte og dommens omkostning, som tilsammen er 7 Sld. 1 mrk., udlagt dend 
halfvepart af en røe skimled og blisset Hoppe er penge 3 Sld. 2 mrk., dend halfve part af en sort 
braaged Koe som er 2 Sld., af huset 1 Sld. 3 mrk.,  
Arrest Hansen i Nykker sogn lod fordre for én strøgen skieppe Rug meehl 1 mrk. 12 skl., udlagt af 
huset at have 1 mrk. 12 skl.,  
Tobias Carstensen i Rønne lod fordre for en seis penge 3 mrk. 8 skl., udlagt af hused at have disse 3 
mrk. 8 skl.,  
Anders Jacobsen i Rønne lod fordre 1 mrk. 8 skl., udlagt  af huset disse 1 mrk. 8 skl.,  
Peder Andersen i Rønne lod fordre 9 mrk., som Enken med sin laugwærge benegted og der for er 
henviist til low og rett. 
Willem Jacobsen i Rønne lod fordre efter sin seddell 10 mrk., som Enken og med sin laugwærge 
benegted, og er der forhen vist till low og rett. 
Hans Madsen i Nykker sogn fordred efter sin forteignelse, som opdrog i alt penge 9 Sld. 3 mrk. 4 
skl., udlagt it røe stierned ugillet ungt Hest Øg 2 Sld., én hvid graa braaged Koe for 4 Sld. 2 mrk., af 
huset 3 Sld. 1 mrk. 4 skl., af disse udleg fordred Hans Madsen till Enken 1 Sld.,  
Povell Rasmussen i Nykker sogn fordrer stefnings penge som vedgikkes 1 mrk., udlagt af huset at 
have 1 mrk.,  
Mads Nielsen Tambour boende i Clemmentsker sogn for én lesning hallen 12 skl., Enken her imod 
krefted for en hatt som Mads Nielsen skall have bekommed hvor om de tvistede, er der for 
henviist till low og rett. 
Niels Ibsen i Nykker sogn lod fordre for en skeppe tør Rug 2 mrk. 8 skl., Enken sagde at det var én 
skeppe Biug og der paa haft de hendes daatter Rastset i 2 dage, og hendes S: Mand haver tersked i 
dag, hvor om parterne tvistede, og er der for henviist till low og rett. 
Skifteforwalteren Salario 2 mrk., udlagt lidet Biug i straaet for 2 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 6 mrk., udlagt lidet Haufre i straaet for 3 mrk. 8 skl., it par stier 
fuld med Høe for 1 mrk. 8 skl., lidet Rug i straaet for 1 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt it hvidt Faar satt for 3 mrk. 8 skl., till overs 8 skl.,  
Wurderings mændene for deres umage 1 mrk., 2 smaa straabonds tønder for 1 mrk.,  
bliver saa til overs som Enken kand bekomme imod udfartten 1 mrk. 11 skl., udlagt af Faared 8 skl.,  
en half tønde 3 skl., én udslit gl. wogn er satt for 1 mrk. 8 skl., til overs 8 skl.,  
er saa Gielden lige saa meget som boeds middell som er 30 Sld. 7 skl.,  
hvor ved saa dette skifte er slutted, dette saa at vere passered Testerer Henrik Brugman. 
Hans Rasmusen. Tønne Hansen.  Powel Rasmussen. 
Udfærdiget den 9 February Aa. 1704. 
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Anno 1703. Den 17 Oktober  Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Sahl: Hans Jacobsen, som ved døden afgik, vat till Husværelse 
hos sin daattermand Esper Mogensen som boer paa det 2. Kongl: May: Wornede beliggende i 
Rydsker sogn, som der om her udi efter følgende fæstebref til Esper Mogensen med deelt 
formelder, og er denne Liqvidation passeret imellem denne Sahl: Mand Hans Jacobsens 
efterlefvende børn nemlig.3 døttre, hvor af. 
 
Dend elste daatter er Ann Hansdaatter forhen var i egteskab med afgangene Hans Jørgensen som 
boede og døde i Olsker sogn, for hende er nu paa dette skifte efter hindes begiering till laugwærge 
andordnet Claus Hansen boende i Rydsker sogn, som for hende svarer. 
Dend anden daatter er Ellene Hansdaatter som nu er i egteskab med Peder Eriksen nu boende i 
bemelte Rydsker sogn, som for hende svarer.  
Dend tredje og  yngste daatter er Giertrud Hansdaatter som nu er i egteskab med berørte Esper 
Mogensen her ibnd: 
Som alle vare nu her paa Sterfboet tilstaaende,  
 
Hvor paa Rettens wegne var ofver verrende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant og Amptmand Waldemar Rects og egne weigne Skifteskrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Lars Mogensen og Jørgen Hansen begge 
boende i bemelte Rydsker sogn. Hvor da er forefunden fremviist og Passeret som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Saa er da først till vedkommende efter retning i denne forretning indført det forberørte fæstebref 
som Esper Monsen af øfrigeheden er meddeelt som lyder saaleedes nemlig. 
No. 19, er 12 skl., Braem, Cure. Paa Kongl: May: min aller naadigste Konge og Herres wegne, haver 
jeg underskrefne stæd og fæst, saa som ieg hermed steder og fæster till nærværende Esper 
Mogensen, dend 2. Kongl: May: Wornede gaard beliggende i Rydsker sogn, som Hans Jacobsen 
sidst hafde i fæste og nu formedelst allerdom og svaghed godvilligen har af standen for hans 
daatter Mand forde Esper Mogensen, og der paa udgifne af staaelse brefs videre formelding af 
denne dags dato. Thi maa da forde Esper Mogensen have nyde bruge og beholde for  bemelte 2. 
wornede son lifstid, med ald dends tilliggende eiendom og herlighed inted undtagen i nogen 
maader, saavit som dertil at al deres tid tilligged haver, og med rette bør at tilligge, hvorimod 
bunden Esper Mogensen forbindes her med at skall aarligen og i rette tid betahle alle Kongl: 
skatter og landgilde som gaar af bemælte waarnede gaard, samt dend udi hus og at bebygge og 
forbædre, efterhaanden, ligesom dend trenger till reparation, og ellers med gaarden og dends 
eiendom i allemaader sig saaleedes skiker og forholde som lowen og forordningerne allernaadidst 
til siger og befaler, haver gifvet Hans Kongl: May: til fæste 9 Rixd: siger ni Rixd: som aller under 
danigst skall tihl integt bereignis i Rønne den 25 January Aa: 1700. for mig fremviist og approboret. 
Waldemar Reeds. Hans Henrik Skoor, som blef læst og paaskrefven. 
End videre er efter denne ommelte Sahl: Mand som arfve skall én hans afdøde daatter Kannike 
Hans daatter, som efter fader nu nyeligen er ved døden afgangen og ej endnu er begrafven, 
hendes børn som er en søn ved navn Jacob Ibsen og 4 døttre, hvoraf 
 Dend elste daatter er Ellene Ibsdaatter. 
 Dend 2. daatter er Kirstine Ibsdaatter. 
 Dend 3. daatter er Margrete Ibsdaatter 
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 Dend yngste daatter er Annicke Ibsdaatter, 
For dem er deres fader Jeppe Jørgensen boende paa det 43 wornede beliggende bemelte Rydsker 
sogn, efter det skiftebref opretted efter denne Sahl: Mand Hans Jacobsen S: hustru Aarsle 
Christofers daatter datered dend 14 may og 6 juny aar 1698. befindes denne Salig Mand at 
tilkomme, som hammen er berettiged nemlig først imod denne S: Mands bemelte hustrues 
begravelses bekostning 24 Sld., Nog arfved ved samme skifte efter sin hustru hoved laad penge 7 
Sld. 2 mrk. 11 skl., Videre siden arfved efter sin daatter Karne Hans daatter som noget for faderen 
er ved døden afganget og nu till denne Sahl: Mands boeds middell anføres, som da var med 
capitall og rentte i alt penge 32 Sld. 1 mrk. 5 skl., Hvor for atskillige ringe wahre af boehave er paa 
den tid udlagt, efter der om skiftebrefvets videre formelding, som blef læst og paaskrefven endnu 
befantes som denne Salig Mand Hans Jacobsen sig efterlod og af bemelte 2 mænd blef wurderet 
efterskrefne som arfvingerne nu fremviiste, nemlig 2 hoved puder med lin waar paa og pude 
striket for er sat for 2 Sld., 2 brugarns lagen med 2 breeder udi er sat hver for 6 mrk., er 3 Sld., en 
blaa ranned overdynne 3 Sld., én linnen hoveddynne for 3 mrk., én linnen underdynne for 2 Sld. 2 
mrk.,  
Denne Sahl: Mands Ifare eller gang klæder er følgende, en sort fifskaftes kiol for 3 Sld., it par gl. fell 
bered skin bopser uden foer for 1 mrk., it fyrre wraaskab i stuen med 2 laasfaste dørre er satt for 3 
Sld., en fiering stoer kobber kiedell er vegtig til penge 5 Sld. 2 mrk.,  
Skifteforwalteren tilspurde samptlig tilstæde værrende denne S: Mands arfvinger, om de hafde 
meere til dette boes middell at andgive, hvor til de svarede at de ike viste meere at andgive til 
dette boes middell end andgifvet er og forskrefvet staar, hvor saa Sterfboeds registering er 
slutted, og saa boeds middell sammen regned som andrager til penge 87 Sld.,  
Her imod andgivis efter skrefne Gield og Prætensioner som er nemlig. 
 Jepp Jørgensen i Rydsker sogn vedgik at have bekommed af denne Sahl: Mand sin hustruis wegne 
til foræring, én sort brun Hoppe med it spæt Horsføll som i forde skiftebref er udlagt til denne 
Sahl: Mand imod sin Sahl: Qvindes begravelse taxered for 6 Sld., Hvor af dend anden daattermand 
Peder Eriksen har bekommed 2 Sld., af Esber Monsen og Esper Monsen svarer til Peder Eriksen 1 
Sld., imod det att Esber Monsen igien haver til gode hos Jepp Jørgensen 3 Sld., dend 3de 
daattermand afgangne Hans Jørgensen haver bekommed it ungt Meehr og som vedgikes til 
foræring for 3 Sld., Esper Mogensen blef med samptlige sine med arfvinger foreened, anlangende 
denne Sahl: Mand Hans Jacobsen hans hustru fader, samt og denne Sahl: Mands bemelte daatter 
Karne Hans daatters 
fortæring, og opvartning i deres svaghed saa som de begge vare skrøbelige og behøvede hielp og 
tilsyn, saa vel som og for hvis bekostning som for kort tid siden er af Esper Monsen andvent paa 
begge deris begrafvelser, hvilken bekostning i alt forblef efter Accordering paa Sterfboet for penge 
50 Sld., Esper Monsen blef endnu foreened med sin med arfvinger andlangende én kiste som hand 
ej haver bekommed med sin hustru till hiem gift, og saa videre slig med deelinger af forælderne i 
deres wellmagt med andet meere, som dem indbiurdes imellem væred haver, saaleedes at Esper 
Monsen der imod skall nyde at beholde till ej end som omrørte taxered wraaskab som nu til 
omdrag føres for penge 3 Sld.,  
skifteforwalteren for sin umage 1 Sld., Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 3 Sld., 
stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk., Wurderings mændene for deres umage hver 1 mrk., er 
2 mrk.,  
summa andrager forskrefne prætensioner til penge 67 Sld. 1 mrk.,  
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Liqvideret bliver udi behold og til deeling imellem denne Sahl: Mands arfvinger penge 19 Sld. 3 
mrk.,  
som deeles imellem denne Sahl: Mands børn som først at regne forskrefne 4 døttre, er deraf hvers 
laad 4 Sld. 3 mrk. 12 skl., Dend afdøde daatter Kannike Hans daatters lod deeles igien imellem 
forberørte hendes børn som er en søn og 4 døttre, er deraf Broderens lod penge 6 mrk. 9 1/3 skl., 
og hver daatters lod 3 mrk. 4 2/3 skl., 
efter Sterfboets beskaffenhed svarer denne Sahl: mands daattermand Esper Monsen saaledes en 
hver af sin hustruis arfvinger til sin forberørte arfvepart efter som forskrefvet staar, og saaleedes 
Esper Monsen naar hand én hver sin anpart fornøyer der med at vere angerløs, hvor ved saa dette 
skifte der ved er slutted, at saalenge Esper Monsen dette 2. hans Kongl: Wornede under dyrkning 
haver, og retter sig efter forberørte til hannem med deelte fæstebref, hand da samme wordnede 
at beboe, hvilket till Stadfestelse at same foran findes indført paa dette skifte er tilganged og 
Passeret Testerer. H: Brugman.  Esper Monsen. Peder P:E:S: 
Eriksen.  
Jep Jørgensen. Laurits Mogensen. Jørgen Hansen. 
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Anno 1703. Den 29 Oktober  Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Jep Jørgensens Sl: Hustru Kannike HansDaatter, som boede og 
døde paa dend 43 Kongl: May: Wornede gaard beliggende i Rydsker sogn, Imellem denne Sahlige 
Qvindes efter lefvende Mans bemelte Jepp Jørgensen paa eene side, og paa anden side begge 
deres sammen auflede børn, som er 1. søn og 4 døttre, hvor af. 
 
Sønnen er Jacob Ibsen paa 19 aar gl. 
Dend elste daatter er Ellene Ibsdaatter 22 aar gl.  
Dend anden daatter er Kirstine Ibsdaatter paa 17 aar gl. 
Dend tredje daatter er Margrete Ibsdaatter paa 15 aar gl. 
Dend yngste daatter er Anna Ibsdaatter paa 13 aar gl.  
For dem er faderen Jepp Jørgensen efter lowen seilf wærge og forelagt Jacob Hansen boende i 
Rydsker sogn. som er børnens moders slægt som møtte nu her paa sterfboet, at være tilsiuns 
wærge med faderen 
 
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 Skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Lars Mogensen og 
Jørgen Hansen begge boende i bemelte Rydsker sogn. Hvor da er forefunden fremviist og Passeret 
som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
Én brun snoppet Hoppe er sat for 8 Sld., én sort bliset Hoppe for 6 Sld., it sort stiernet Horsføll fød 
i dette indeværende aar foe 1 Sld. 1 mrk., én blarket Hoppe med it spæt Horsføll som og er blak 
brunt, begge satt for 7 Sld.,  
Qveg. 
Én sort stiernet Koe med it hvid istuer for 4 Sld. 2 mrk., én blak hielmed Koe for 4 Sld., en slet sort 
Koe 3 Sld. 2 mrk., endnu en sort stierned liden Koe for 3 Sld., it sort stude nød for 3 Sld., it sort 
hielmed studnød 1 Sld. 2 mrk., it rød Qvigenød for 1 Sld. 1 mrk., én rød studkalf for 3 mrk. 8 skl., 
én blak hielmed studkalf 3 mrk. 8 skl., it rød braaged qvigekalf for 3 mrk., én hvid qvigekalf med 2 
røe øren 2 mrk.,  
Sviin. En røe sandet galt for 4 mrk., én graa galt 4 mrk., endnu én graa hofdet galt for 3 mrk. 8 skl., 
én sort Soe for 4 mrk., én graa Soe for 4 mrk., én hvid Soe for 3 mrk.,  
Faar. 10 støkker gl. Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., Gies. 4 gl. Gies med Gaasse a 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 
1 mrk.,  
Kobberware.  En gl. liden jern gryde 3 mrk.,  
Sæden i laden er andseet og befindes saaleedes, Rugen satt for 4 tønder tønden er sat for 9 mrk., 
er 9 Sld., Biuged er sat for 4 tønder tønden er satt for 6 mrk., er 6 Sld., Haufree er sat for 10 tønder 
á 2 mrk er 5 Sld., lidet Høe som findes her i boet ind aufled forblifver till waaefoder till dette Kongl: 
May: Wornede.  
I Krobhuset. 
It gl. madskab uden laas for 2 mrk., 4 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk., én salte bal 
Lig 12 skl., en kalke tønde i forstuen for 12 skl.,  
I Steerhuset. 
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It fyrre bord med foed for 2 mrk., én gl. fyrre kiste uden laas for 1 mrk. 4 skl., en stand tønde 12 
skl., én ballig for 12 skl., én straabonds tønde for 4 skl., en liden wef med sin behørig jern er satt 
for 4 Sld., én gl. wogn foruden stier med én træ brake hammell tøm og halsseeler er til samme sat 
for 4 mrk., 2 gl. Høestier 6 skl., en harrer med træ tinner 1 mrk. 4 skl., it par ploug jern er sat for 2 
mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middell til penge 92 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Denne Sl: Qvindes Ifareklæder blef angifven paa Sterfboet at de vare af ringe værd, og der for er 
blefven af faderen deelt imellem dend Sl: Qvindes børn, saa som de der til trænger efter haanden 
at forslide. Saa blef Jepp Jørgensen og tilsiuns wærgen af skifteforwalteren tillspurt, om de hafde 
meere til Sterfboeds middell at angive, hvor til de svarede ney st de ej viste meere at andgive end 
foran findes indført, hvor ved saa dette Skiftes Registering er slutted. 
Saa blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætentioner, og er der til giort udleg som 
følger. 
Till Ambtstuen rester ved efter retning i Bog claringen Jepp Jørgensen meddeelt for Aa. 1701. og 
1702. den 1. Marty 1703. penge 3 rixd. 5 mrk. 7 skl., for Aa. 1703. rester som Jepp Jørgensen 
vedgik for 6 ½ skaalpund smør 3 mrk. 1 skl., Biug 1. tønde ½ skeppe 1. fiering 1. otting ¼ pot 
beregnet efter forige taxt 6 mrk. 8 skl., Haufre 1 1/5 tønde og beriegned efter forige taxt 2 mrk. 8 
skl., Bog Klarings penge i alt bereigned for 5 Sld., er tilsammen som Jep Jørgensen udlæg for 
annammed og svarer til Ambtstuen for 1703. 8 Sld. 1 skl., Er saa hvis her af Sterfboet till 
Ambtstuen svares af Jep Jørgensen penge 13 Sld. 3 mrk. 8 skl., Her till udlagt og giort indførsel i 
Rugen efter taxering for 4 tønder for 9 Sld., 2 tønder Biug for 3 Sld., 4 tønder Haufre 2 Sld., er 14 
Sld. Till overs 8 skl.,  
Sognepræsten Hr: Hans Ancher lod angive ved Jep Jørgensen for begravelse med lig begiengelse 3 
Sld., en tønde tjende Biug andsat efter forige taxt for 6 mrk., én tønde tjende Haufre 2 mrk., er til 
sammens 5 Sld., udlagt 2 tønder Biug for 3 Sld., 4 tønder Haufre 2 Sld., 
Sognedeignen Lars Jensen tilkommer efter forening for lig begiengelse 6 mrk., for en skeppe Biug 
1702 1 mrk. 4 skl., penge 8 skl., er tilsammen 7 mrk. 12 skl., her for er udlagt, 2 tønder Haufre for 1 
Sld.., én røe sandet galt for 1 Sld., til overs 4 skl.,  
Efter dend skifteforretning opretted efter S: Hans Jacobsen til kom denne Sahl: Qvindes benefnte 
børn paa deres Sahlig moders wegne arfvepart efter deres Moderfader som er penge 4 Sld. 3 mrk. 
12 skl., som Esber Monsen skulle svare tilsammen efter berørte Skiftebref forretnings indhold, 
men efter afreigning som skeede nu paa Sterfboed imellem demmen blef Esper Monsen skyldig till 
Jepp Jørgensen ikon 6 mrk., resten svarer Jep Jørgensen her af boet som er penge 3 Sld. 1 mrk. 12 
skl., for disse 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., er til denne prætension udlagt, en lin wef med behørige jern er 
sat for penge 4 Sld., till overs 2 mrk. 4 skl.,  
Lasse Jørgensen af Clemmetsker sogn fordred som Jep Jørgensen vedgik penge 6 Sld., udlagt en 
sort stierned Koe med it hvid istuer 4 Sld. 2 mrk., it sort hielmed studnød for 1 Sld. 2 mrk.,  
Jep Jørgensen angaf at vere skyldig till Henning Bohne i Rønne med 2 Sld., som Henning Bohne paa 
hans wegne skall have betalt till Powell Kofoed i Rønne penge 6 Sld., udlagtt en liden sort stierned 
Koe for 3 Sld., it sort studnød er sat for 3 Sld.,  
Herman Bohne Henningsen i Rønne fordrer som vedgikes 1 Sld., udlagt en graa galt for 1 Sld.,  
Jep Jørgensen vedstod at vere skyldig till Giert Farfver i Rønne penge 2 Sld. 4 skl., udlagt it rød 
Qvigenød 5 mrk., én røe braaged Qvigekalf for 3 mrk., ved deignens udlæg de 4 skl.,  
Mortten Bohne i Hasle lod fordrer som rester till dato og vedgikes 3 Sld., udlagt en slett sort Koe 
for 3 Sld. 2 mrk., til overs 2 mrk.,  
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Hans Madsen i Hasle lod fordrer som vedgikkes 1 Sld., udlagt it madskab i Krobhuset for 2 mrk., it 
fyrre bord i Steerhuset for 2 mrk.,  
Hans Svendsen i Rydsker sogn fordred 1 mrk., udlagt ved Mortten Bohnes udlæg 1 mrk.,  
Kirkewærgen Jens Monsen fordrer som vedgikkes penge 1 mrk. 4 skl., udlagt ved Mortten Bohnes 
udlæg 1 mrk.,én straabonds tønde i Steeerhuset 4 skl.,  
Mikell Madsen i Raasbye i Rydsker sogn lod fordrer penge 4 mrk., udlagt en wogn uden stier med 
hammell tøm og halsseeler for 4 mrk.,  
Søfren Mallmøn i Hasle lod fordrer 2 mrk., udlagt en kiste uden laas 1 mrk. 4 skl., én stand tønde 
12 skl., 
Karen  Peder Andersen Torops lod fordre 2 mrk., udlagt en harrer med træ tinner 1 mrk. 4 skl., en 
ballig i Steerhuset for 12 skl.,  
Lars Hansen Bark for at grave til denne Sl: Qvindeslig 1 mrk., udlagt 4 straabonds tønder i 
Steerhuset for 1 mrk.,  
Jacob Hansen i Rydsker sogn fordred 1 mrk., udlagt en salte ballig i Krobhuset for 12 skl., ved 
Ambtstuens udlæg 4 skl.,  
Niels Monsen i Hasle fordrer som vedgikkes penge 2 Sld., udlagt it gult snopped og stierned 
Horsføll føed i indeværrende aar sat for 5 mrk., en liden jern gryde for 3 mrk.,  
Herreds fougden lod andmelde her i boet at have at fordre for en skeppe Biug 1703. anreigned 
efter forige taxt penge 12 skl., udlagt hos Jep Jørgensen af wefven at have 12 skl.,  
Hans Andersen i Rydsker sogn fordred Koe leye som vedgikkes 3 mrk., udlagt en hvid Soe for 3 
mrk.,  
Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelses bekostning tilkom Jep Jørgensen efter forening 
og hans opreigning til udlæg af boeds middell for penge 20 Sld., udlagt en brun snopped Hoppe for 
8 Sld., en sort blisset Hoppe for 6 Sld., en blakket Hoppe med it blakketspætt Horsføll 7 Sld., till 
overs 4 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin umage og Solarium 6 mrk., udlagt 2 Faar 6 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 3 Sld., udlagt 2 Faar for 6 mrk., 4 gl. Gies 5 mrk., af 
wefven 1 mrk., Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 75 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 17 Sld. 6 skl.,  
Hvor af Faderen tilkommer dend halfvepart som er 8 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Dend anden halfvepart deeles imellem forde denne Sahl: Qvindes en søn og 4 døttre, er deraf 
broderens lod 2 Sld. 3 mrk. 6 skl., og hver søsterlod 1 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
For Faderens lod er 8 Sld.2 mrk. 3 skl., udlagt en blak hielmed Koe 4 Sld., ved udfarten 1 Sld., en 
rød studkalf 3 mrk. 8 skl., en blak hielmed studkalf for 3 mrk. 8 skl., én sort Soe for 1 Sld., 2 ploug 
jern 2 mrk. 8 skl., 2 Høestier for 6 skl., ved Amtskrifverens udlæg 4 skl., Ved sin daatter Annakes 
udlæg 1 skl.,  
Sønnen Jacob Ibsen for sin anpart som er 2 Sld. 3 mrk. 6 skl., der for udlagt it sort stierned Horsføll 
for 3 Sld., tol overs 10 skl.,  
Dend elste daatter er Ellene Ibsdaatter for sin anpart 5 mrk. 11 skl., er udlagt én graa Soe for 4 
mrk., én kalke tønde 12 skl., ved broderens udlæg 10 skl., ved Margretes udlæg 5 skl.,  
Dend anden daatter er Kirstine Ibsdaatter for sin anpart 5 mrk. 11 skl.,er udlagt én graa hofvet galt 
for 3 mrk. 8 skl., en hvid Qviekalf 2 mrk., ved Annikes udlæg 3 skl.,  
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Dend tredje daatter er Margrete Ibsdaatter for sin anpart 5 mrk. 11 skl., udlagt 2 Faar for 6 mrk., 
til overs 5 skl.,  
Efter at saa var udlagt blef af skifteforwalteren paaraabt om nogen hafde meere at prætendere 
her ved Sterfboet, saa og Jep Jørgensen tilspurt om hand var videre skyldig till nogen, der til hand 
svarede ej videre at skyldig være ike heller angsf sig fleere med videre prætensioner, hvorved saa 
dette skifte er slutted hvilket at saa er til ganget og passeret som forskrefvet staar, des til 
widniebiurd under vore hender og Zigneter Skiftestæden Ut Supra. L: Leegaard.  
H: Brugman.  Jep J:J:S: Jørgensen   Jacob Hansen.    
  Lars Mogensen.  Jørgen Hansen. 
Udfærdiget den 13 February 1704. 
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Anno 1703. Den 14 November  Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Claus Mogensen Kempis Salig Hustru Boell Mogens daatter, som 
boede og døde paa dend 60 Jord ejendoms gaard beliggende paa Tingstaa i Westermarker sogn, 
Imellem denne Sahlige Qvindes efter lefvende Mand bemelte Claus Monsen Kempe paa eene side, 
og paa anden side, denne Sahl: Qvindes efter lefvende børn som tilsammen er 4 sønner og 1. 
daatter, hvoraf  
 
Dend elste søn er Lars Madsen boende i Westermarker sogn, og er sin egen wærge. 
Dend anden søn er Mikel Clausen og boende i Westermarie sogn, og sin egen wærge. 
Dend 3. søn er Mogens Clausen i Aakier sogn, og sin egen wærge. 
Dend fierde og yngste søn er Peder Clausen boende i Westermarker som og er sin egen wærge. 
Daatteren er Kirstine Clausdaatter i Egteskab med Anders Nielsen boende i Westermarker sogn. 
 
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 Skifte 
skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Arrest Ibsen og 
Niels Ibsen begge boende i bemelte Westermarker sogn. Hvor da er forefunden fremviist og 
Passeret som her efter følger.  
Qveg. 
Én sort belted Koe for 5 Sld., en ung sort belted Koe 4 Sld. 2 mrk., én sort grimmed Koe for 4 Sld. 2 
mrk., en sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en graa herred Koe for 4 Sld., en røed gl. Koe for 4 Sld., en brun 
stud for 5 Sld., en røe grimmed stud er sat for 3 Sld., disse tvende studnød andgaf Claus Kempe at 
welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller haver til underpant paa hvis Claus Kempe til ham er skyldig 
som her efter forklares. Nog er wurderet én brun belted Qvige er sat for 2 Sld. 3 mrk., én blak 
hielmed Tyrnød for 1 Sld. 3 mrk., 2 sort hielmed Qvigenød á 6 mrk er 3 Sld., 2 rød Qvige kalfve á 4 
mrk er 2 Sld., en blakket studkalf 4 mrk., en røe skioldet studkalf for 2 mrk.,  
Faar. 16 stykker gl. Faar á 3 mrk er 12 Sld., 2 wehr Lam a 2 mrk er 1 Sld.,  
Gies. 3 gl. Gies og en ung Gaas stykket sat 1 mrk er 4 mrk.,  
Svin. En hvid galt for 3 mrk., en røe plettet galt er sat for 3 mrk., en graae Soe for 3 mrk., en hvid 
Soe for 3 mrk.,  
Kaabber wahre. 
En liden mallm gryde paa 3 potter stoer for 2 mrk., én gl. messing kedell paa én span stoer er sat 
for 1 mrk. 4 skl.,  
I Steerhuset. 
It pande jern for 2 mrk., it øhl kar paa 1 ½ tønde stoert er gl. for 1 mrk. 8 skl., én gl. røste ballig 8 
skl., én liden stude hud i kalk for 5 mrk., én tyrehud i kalk for 4 mrk., én liden Qvigehud i kalk for 1 
mrk.,  
I krobhuset. 
En øhl tønde for 1 mrk. 4 skl., én øhl half tønde 10 skl., én straabonds tønde 6 skl., en sille 
halftønde for 10 skl., en sille fiering for 8 skl., 3 salte ottin á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., it gl. degnetrug 
for 12 skl., it gl. ege madskab med 4 rum udi og foruden laas for 3 mrk., en liden half kiste med 
maarne hengsler og en haspe paa for 2 mrk., en gl. kiste uden laag for 4 skl., nog i Steerhuset it 
drøfte trug for 12 skl., it gl. drøftetrug for 6 skl., en kierne for 12 skl., en liden ballig for 6 skl., en 
kalke tønde for 6 skl.,  
Udi  nye Krobhuset. 

bornholmerting.dk 21



En saltere tønde for 1 mrk., en half tønde med 2 skepper salt udi satt for 6 mrk. 8 skl., endnu en 
saltere half tønde med ska kiød udi, tønden sat for 10 skl., nog en saltere half tønde med Lamme 
kiød udi tønden er sat for 10 skl., en straabonds half tønde for 6 skl., en øl fiering for 8 skl.,  
Heste og Hopper. 
En liden soed stierned gillet, med en ride sadell af sort leeder, blef Claus Kempe af samptlig sine 
med arfvinger foruden skifte bevilget, nog blef wurderet, en brun stiernet ugillet Hest for 12 Sld.,  
En sort brun Hoppe er sat for 8 Sld., en sort blisset Hoppe for 5 Sld., it brun blisset Horsføll for 1 
Sld., en brun stiernet Hoppe som er halt er sat for 4 Sld., en ung brun Hoppe for 4 Sld., en arbieds 
wogn med smaae stier hammel tøm og halseeler og en jern nagle, blef Claus Kempe foruden skifte 
af samptlig sine med arfvinger bevilged nog blef wurderet en gl. arbieds wogn foruden stier sat for 
1 Sld. 1 mrk., 4 gl. juhl er sat for 2 mrk., en ploug med plougjern juhl bøsse løbere og ringe samt en 
draglenke for 2 Sld., toe harrer med træ tinner á 1 mrk er 2 mrk., en gl. harrer for 8 skl., en gl. 
skovslæde med slæstier med jern vidier for 1 mrk. 8 skl., en gl. slæde med træ vidier for 8 skl.,  
I Hughuset. 
En strenge med kabell hammell reb, kabell seeler og strenger reeb af kabell for 2 mrk., it stude aag 
med lenke og drett for 1 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., 3 gl. møg bræder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., it 
par høstier af elletræ for 12 skl., it kabell reeb 5 faustue langt 8 skl., it gl. tvær reeb for 4 skl.,  
Paa  Nørre Loe. 
En tiere tønde 1 mrk., 1 gl. brende wins tønde for 6 skl.,  
Paa tilled over nye Stue. 3 gl. korn siesser med bom og ringe á 1 mrk er 3 mrk., 2 ophuggen aske 
stier som er tilskaaren 1 mrk.,  
Dend gammell stue. It lidet klost sauf for 1 mrk., en straabonds tønde 6 skl., en fiering for 4 skl., it 
tørf jern for 1 mrk., it gl. skrin for 8 skl., 2 lin brøder á 1 mrk er 2 mrk., engang nye hammell reeb 
for 1 mrk., en jern tyfve for 8 skl., 2 lyng rifver á 8 skl er 1 mrk., en jern tyfve for 1 mrk.,  
Drengehuset it sengested for 8 skl., 2 ullen sengedynner á 2 mrk er 1 Sld., en linnen hoveddynne 
sat for 12 skl., en ullen ranned hoved dynne for 8 skl., it blaargarns lagen 10 skl.,  
I Krobhuset. 
En ullen hvid underdynne for 3 mrk., en hvid ullen ofverdynne med it sort stykke udi for 2 mrk. 8 
skl., en linnen hoveddynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 12 skl., it gl. hiønde for 6 skl.,  
I Stuen. 
En nye wefved benkedynne 4 mands sæde under winduen for 7 mrk., en gl. wefved agedynne for 
10 skl., endnu en wefved agedynne for 1 mrk., it firkanted nye wefved hiønde for 3 mrk., it lidet 
nye wefved hiønde med braaget under foer 1 mrk. 8 skl., it gl. spoelskadet hiønde 8 skl., en lang 
nye wefved agedynne med spoelskadet under foer 3 mrk., it askebord blad med lugt foed for 2 Sld. 
2 mrk., en liden sæde stoell for 10 skl., en liden sæde stoell for 6 skl.,  
Denne Sahlig Qvindes Ifare eller gang klæder deelte med arfvingerne som er denne Sl: Qvindes 
børn sig nu strax silf indbyrdes imellem, saa at de vare tilfreds med hver andre, og der imod 
beholder faderen sine egne Ifareklæder, hvor med hand var fornøyet. 
Sæden i Laden. 
I øster lenge 3 stolperum Biug lidet over bielkerne, er sat for 10 tønder Biug, der fra tages tjende 
Biug 1 ½ tønde, blifver igien 8 ½ tønde Biug tønden sat for 6 mrk., er 12 Sld. 3 mrk.,  
Haufre i nørre lenge udi 3 stolperum lidet under bielkerne er sat for 12 tønder á 2 mrk., er 6 Sld.,  
Rug. I straaet er sat for 1 tønde Rug, og en tønde Rug som er saate hver tønde sat for 8 mrk., er 4 
Sld., Over stalden Høe paa stenged er sat for penge 4 Sld., Høe paa stenged i dend østre lenge i 
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nørre ende er sat for 4 Sld., Høe i østerlenge i Høejulled 1 ½ stolperum fra jorden og til leideren 
bevilged med arfvingerne Claus Kempe at have til gaarden til waar foder, 
Claus Kempe og arfvingerne angaf at Berttell Ottesen skomager i Rønne er skyldig her til boet for 2 
stude og en Koe accorderet for 15 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette angifvende Sterfboeds løsøre middell til penge  
173 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Saa blef Faderen Claus Monsen Kempe tillige med denne Sl: Qvindes arfvinger af  Skifte 
forwalteren tilspurt om de hafde meere at andgive til dette Sterfboeds middell, hvor til de svarede 
ej videre at være end angifvet er, og forskrefvet staar, undtagen denne 60 Jord eiendoms gaard, 
hvor om samptlige arfvingerne var nu til sinds seilf indbiurdes derom at for eenes, eller og saa 
fremt det ike skeer Remittris dend post gaarden andgaaende her fra til Samfrenders kiendelse og 
setning, hvor ved saa dette sterfboes registering er slutted, dette saa at vere tilganget og passered 
som forskrefvet staar, des til vidnesbiurd under vore hender og zigneter  
Skiftestæden den 14 November Aa: 1703. C. Leegaard.  H: Brugman  
Claus C:M:S: Kempe.   Lars L:K:S:  Mikell Clausen. M:C:S:  
Anders A:N:S: Nielsen, Mons M:C:S: Clausen.  Arrist Ibsen. Niels N:I:S: Ibsen. 
 
Hvor nest blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, Og er dertil  
Giort udlæg som her efter følger. Nemlig. 
Claus Monsen Kempe andgaf at skall betahle till bog klarings penge for denne 60 gaard till 
Amtstuen penge 6 Sld 2 mrk. 8 skl., udlagt af Biuged som Claus Kempe tillegges at svarer og 
betahle disse 6 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Welb: HR: Lands dommer Ancher Müller fordret efter sin seddell af 12 November 1703. som 
Sterfboet til ham er skyldig penge 15 Sld., udlagt en brun stud for 5 Sld., en røe grimmed stud sat 
for 3 Sld. 3 mrk., af biuged at have som Claus Kempe svarer 6 Sld. 8 skl., Item for en øl fiering 
betalis 8 skl.,  
Rasmus Rasmussen i Rønne lod fordre ved Claus Kempes andgifvende penge 6 Sld., udlagt en 
tønde Rug i straaet 2 Sld., en tønde Rug som er saaet sat for 2 Sld., en liden Tyrehud kalk er sat for 
1 Sld., en liden mallm gryde paa 3 potter for 2 mrk., it pande jern for 2 mrk.,  
Jørgen Rosman i Rønne fordrer ved Claus Kempes angivelse for deeler till dend Sl: Qvindes ligkiste 
5 mrk. 4 skl., andre wafre for 2 mrk., er tilsammen 7 mrk. 4 skl., udlagt der for en half tønde med 2 
skeppersalt udi for 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., en kierne for 12 skl.,  
Nog  blef af Claus Kempe angiven at hand er skyldig till Gierdt Jacobsen von Kempe Farver 5 Sld., i 
rønne boende udlagt Høe ofver stenged ofver staldene sat for 4 Sld., en blakket studkalf for 1 Sld., 
Hans Hiorth i Rønne lod fordre penge 1 mrk., udlagt en liden Qvigehud i kalk er sat for 1 mrk.,  
Haagen Smid i Rønne lod fordre 1 mrk., udlagt i Krobhuset en øll half tønde for 10 skl., en 
straabonds tønde 6 skl.,  
Hans Andersen Smid i Rønne lod fordre penge 14 skl., udlagt en salt half tønde i ny Krobhuset 10 
skl., med fakiød udi. En gl. kiste uden laag for 4 skl.,  
Bendt Haagensen Smid i Nylaursker sogn, tilkommer 14 skl., udlagt i nye Krobhuset en saltere 
tønde for 1 mrk., til overs 2 skl., 
Hr: Rasmus Jensen Sognepræst i Westermarker sogn, lod fordre ved Claus Kempes angifvende 
penge 2 Sld., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it wehr lam er satt for 2 mrk.,  
Jens Haagensen i Westermarker sogn fordret for liigkiste arbiedsløn penge 3 mrk., udlagt en hvid 
galt er satt for penge 3 mrk.,  
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Hans Jensen paa Tingstaa lod fordre penge 12 skl., udlagt it drøftetrug for 12 skl.,  
Henrik Pedersen i Aakirkebye fordred som wester paa en tiere tønde 4 skl., udlagt en liden ballig 
for 6 skl., til overs 2 skl.,  
Anders Jensen fordrer tienisteløn for en wadmels kioll 3 mrk., og for en halsklud 8 skl., er 3 mrk. 8 
skl., udlagt en hvid Soe er sat for 3 mrk., en sille fiering for 8 skl.,  
Ellene Svends daatter fordret tienesteløn 6 Sld. 3 mrk., udlagt en sort belted Koe sat for 5 Sld., en 
liden studehud i kalk for 1 Sld. 1 mrk., it wæhr lam for 2 mrk.,  
Jens Ollufsen fordred tienesteløn penge 3 Sld., udlagt 2 sort hielmede Qvigenød á 6 mrk er 3 Sld.,  
Jens Andersen fordred tienesteløn for it par skoe 3 mrk., for it par wadmels bopser 2 mrk., for en 
skiorte 3 mrk., for it hofved tag 1 mrk. 8 skl., for en halsklud 8 skl., it par hoser 1 mrk., er 2 Sld. 3 
mrk., udlagt it gl.ege madskab med fire rum udi uden laas 3 mrk., 2 røde Qvige kalfve á 4 mrk er 2 
Sld.,  
Lars Mikelsen i Westermarker sogn fordrer penge 2 Sld., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., en 
liden half kiste med maarne hengsler og en haspe paa for 2 mrk.,  
Peder Clausen fordret for at grafve till denne Sahl: Qvindes lig penge 1 mrk., udlagt 3 salte ottinger 
6 skl., er 1 mrk. 2 skl., til overs 2 skl.,  
Mons Clausen nu i Aakier sogn fordred arbiedsløn paa gaarden penge 8 Sld., udlagt en sort brun 
Hoppe er taxered for 5 Sld., it brun blisset Horsføll 1 Sld., hos Bertell Skomager i Rønne 2 Sld.,  
Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begrafvelses bekostning blef Claus Kempe med sine med 
arfvinger for med at Claus Kempe skall have udleg af boes løsøre middel for penge 20 Sld., udlagt 
for disse 20 Sld., en brun stierned ugillet Hest for 12 Sld., og en sort brun Hoppe for 8 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium 2 Sld., udlagt af hastren at have 2 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte skiftebrefvet at 
forferdige og til bogs føre, de vedkommende efterretning at med deele med slett papir i alt 5 Sld., 
udlagt af Haufren att have 3 Sld. 3 mrk., 4 Gies 3 gl. og en ung 4 mrk., 2 lyng rifver á 8 skl er 1 mrk., 
Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt en røe pletted galt er sat for 3 mrk.,  
Wurderings mænde for deres umage hver 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., udlagt en lang nye wefved 
agedynne 3 mrk., med spoelskadet under foer. I Krobhuset en linnen hoveddynne for 1 mrk., 
endnu en wefved agedynne 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 91 Sld. 1 mrk.,  
Lignet bliver udi behold og til deeling penge 8 2 Sld. 12 skl.,  
Deraf Faderen tilkommer dend halfve part som er penge 41 Sld. 6 skl.,  
Dend anden halfvepart imellem forskrefne denne Salig Qvindes benefnte børn 4 sønner og 1 
daatter, og sønnerne og søsteren i ligelod med sig saa som hun var eniste daatter, hvilket 
sønnerne saaleedes samtykket at dend anden halfvepart skulle deelis i lige 5 parter, bliver saa en 
hver søns anpart saa og daatterens anpart penge 8 Sld. 14 skl.,  
Sønnen Mikell Clausen for sin anpart giørende udlæg afstoed det til sin fader Claus Kempe imod 
dend udlæg som hans fader paa bemelte sin søn Mikel Clausen wegne haver andvent og betalt for 
dend waadis gierning som uforvarendis veder foer Mons Clausen, og saa tager faderen imod sin 
søn Mikel Clausens udlæg, og var hand der med tilfreds, og sønnen Mikell Clausen fri for samme 
udlæg som melt er og ingen af med arfvingerne der paa vill noget have at anke i nogen maader 
efter denne dag,  
Saa  er da for faderens Claus Kempes egen laad udlagt som er 41 Sld. 6 skl., efterskrefne en ung 
sort belted Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort grimmet Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., 8 
stykker Faar á 3 mrk er 6 Sld., en graae Soe er sat for 3 mrk., en ploug med ploug jern juhl bøsse 
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løbere og ringe og draglenke for 2 Sld., en gl. messing kedell 1 mrk. 4 skl., it øll kar paa 1 ½ tønde 1 
mrk. 8 skl., en gl. røste ballig 8 skl., I Krobhuset en øll tønde 1 mrk. 4 skl., en sille half tønde for 10 
skl., en deigne trug for 12 skl., en driftetrug for 6 skl., en kalke tønde for 6 skl., en ung brun Hoppe 
for 4 Sld., hos Berttell skomager i Rønne af hvis hand her til boet er skyldig 7 Sld. It aske bord blad 
med lugt foed er sat for 2 Sld. 2 mrk., en ny wefved benkedynne 4 mands sæde under winduen i 
stuen 1 Sld. 3 mrk., 2 harrer med træ tinner for 2 mrk., en gl. harrer for 8 skl., it aar med bihl 1 
mrk., it par Høestier af elletræ for 12 skl., en korn seis med bom og ringe 1 mrk., en jern tyfve 1 
mrk., en jern tyfve 8 skl., it tørf jern 1 mrk.,  
Dend elste søn Lars Mikelsen for sin andpart som er 8 Sld. 14 skl., er udlagt, en brun stiernet halt 
Hoppe for 4 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., hos Berttell Skomager i Rønne af hvis hand her till 
boet er skyldig 2 Sld., en korn seis med bom og ringe 1 mrk., it lidet nywefvet hiønde med braaged 
under foer for 1 mrk. 8 skl., en liden sædestoell for 6 skl.,  
Dend anden søn  Mikel Clausen for sin andpart som er 8 Sld. 14 skl., som faderen Claus Kempe som 
for bemelt til sig annammer er udlagt, en røe Koe for 4 Sld., hos Berttel Skomager af hvis hand her 
til boet er skyldig at fordre 2 Sld., it firkanted nye wefved hiønde for 3 mrk., i Krobhuset en ullen 
hvid underdynne 3 mrk., en hvid ullen ofverdynne med it sort stykke udi for 2 mrk. 8 skl., en 
straabonds tønde paa tilled for 6 skl.,  
Dend 3 søn Mons Clausen for sin andpart som er 8 Sld. 14 skl., er udlagt, noget Høe paa stenged i 
dend østre lenge i nørre ende for 4 Sld., it blak hielmed Tyrnød for 1 Sld. 3 mrk., en gl. arbieds 
wogn foruden stier for 1 Sld. 1 mrk., en strenge med cabell hammell reeb cabel seeler og strenge 
reeb af cabell 2 mrk., en seis med bom og ringe 1 mrk., en liden kløf sauf 1 mrk., en saltere half 
tønde med Lammekiød tønden for 10 skl., en fiering paa loftet 4 skl.,  
Dend yngste som Peder Clausen tilkommer 8 Sld. 14 skl., tillagt en graae herred Koe 4 Sld., 2 Faar á 
3 mrk er 6 mrk., en straabonds tønde i nye Krobhuset for 6 skl., 4 gl. juhl for 2 mrk., en gl. slæde 
med træ vidier for 8 skl., 3 møg bræder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., it cabell reeb fem faustne langt for 8 
skl., it gl. tvar reeb for 4 skl., paa nørre loe en tiere tønde for 1 mrk., en gl. brende wiins tønde 6 
skl., it gl. skrin for 8 skl., 2 lin brøder á 1 mrk er 2 mrk., en ullen sengedynne i drenge sengen for 2 
mrk., berørte sengested for 8 skl., til overs 4 skl.,  
Daatteren Kirstene Anders Nielsens tilkommer 8 Sld. 14 skl., tillagt en brun belted Qvige 2 Sld. 3 
mrk., en røe skioldet Qvigekalf satt for 2 mrk., en gl. skovslæde med jern vidier og stier for 1 mrk. 8 
skl., it stude aag med lenke og drett for 1 mrk., 2 skaarne aske strtræ for 1 mrk., en ullen 
sengedynne i drenge sengen for 2 mrk., en gang nye hammel reeb 1 mrk., i drenge sengen en 
linnen hofved dynne for 12 skl., en ullen hoved dynne 8 skl., it blaargarns lagen 10 skl., it 
blaargarns lagen i krobhuset for 12 skl., it gl. hiønde 6 skl., en liden sædestoell 10 skl., af hvis 
Berttel Skomager i Rønne er her til boet skyldig at have 2 Sld., én gl. wefved agedynne 10 skl., it gl. 
spoelskadet hiønde 8 skl., hos Peder Clausen ved første og sidste udlæg 6 skl., ved Bendt 
Haagensens udlæg 2 skl., ved Henrik Peers udlæg 2 skl.,  
Forskrefne saa at være fordred og udlagt Testerer Henrik Brugman. Arrist Ibsen. Niels H:I:S: Ibsen.
 Claus Kempe.  Peder P:C:S: Clausen.  
Lars L:M:S: Mikelsen.  Mons M:CS: Clausen. 
Foruden forskrefne arfvepart skall Anders Barqvotsen I Myrebye her til Sterfboet skyldig være 8 
Sld. 2 mrk., Hvilket Faderen Claus Kempe. Bevilged alle sine med arfvinger alene at nyde og 
beholde og seilf indkrefve, hvor af Claus Kempe ej will have noget laad eller deell og der for deelis 
de 8 Sld. 2 mrk., imellem forskrefne denne Sahl: Qvindes 5 børn, er paa hver part 6 mrk. 12 4/5 
skl., dette tillige med forige attesteris af H: Brugman. Skiftestæden d. 15 November 1703.   Lars 
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L:M:S: Mikelsen      Claus Kempe Mons Clausen Anders A:N:S: Nielsen. Mikell Clausen.  
Arrist Ibsen. Niels N:I:S: Ibsen. Per P:K:S: Clausen.  Lars L:M:S: 
Mikelsen.  udfærdiget den 15 February 1704.  
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Anno 1703. Den 16 November  Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Jens Pedersens salig hustru Sophia Nielddaatter, som boede og 
døde paa dend 47 Wornede beliggende udi Østerlaursker sogn, Imellem denne Salige Qvindes 
efter lefvende Mand bemelte Jens Pedersen paa eene side, og paa anden side denne Sahl: Qvindes 
med bemelte sin mand auflede liden daatter ved navfn 
 
Anna Jens Daatter paa 10 uger gl., for hende er faderen Jens Pedersen efter lowen sielf wærge, og 
forelagt hammen derom at rette sig efter lowen.  
 
Hvor paa Rettens wegne var ofver verrende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant og Amptmand Waldemar Rects , paa hans welb: og egne weigne Skifte skrifveren 
Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Peder Mortensen og  Hans 
Ibsen begge boende i bemelte Østerlaursker sogn. Hvor da er forefunden fremviist og Passeret 
som her efter følger. Nemlig. 
 
Øeg.  
En røe stierned og snopped Hoppe for 9 Sld., en sort smoppet Hoppe er sat for 9 Sld., en brun lang 
stierned Hoppe for 6 Sld.,  
Qvæg, 
En røe belted Koe for 5 Sld., en røe herred Koe 4 Sld.,  
Faar. 4 støkker Faar á 3 mrk er 3 Sld.,  
En nye arbieds wogn uden stier som Rasmus Hansen ibnd, har i pant for 3 Sld., og wognen er 
taxered for 6 Sld., en messing kedell paa en kitte stoer som Lars Hansen Ridder har i pant for 6 
mrk., og kedelen er taxered for 1 Sld. 3 mrk., en ferdig spinderok er sat for 1 Sld.,  
Kornet i laden er saaleedes satt som følger. Biuget er satt for 4 tønder á 6 mrk er 6 Sld., 6 tønder 
Haufre á 2 mrk er 3 Sld., hvis Høe som findes her i gaarden er efter aftale paa Sterfboet forblef till 
waar foder, saa som det er kongens wornede. 
Summa andrager forskrefne dette angivende Sterfboets middel til penge  
53 Sld. 3 mrk.,  
Hernest blef angiven efter skrefne denne Sahl: Qvindes Ifare klæder som er følgende, en sort gl. 
ullen og linnen trøye for1 mrk., it rød wadmels skiørt 4 mrk., en gl. sort pollemetes Hufve for 2 
mrk., hvis linned som fantes forblifver efter aftale paa Sterfboet til att anvende till børnens nytte 
strax at bruge, 2 høy røde gl. ermer 1 mrk. 8 skl., Summa Ifareklæderne andrager penge 8 ½ mrk., 
som faderen i sin tid tilsvarer sin daatter der for at giøre fornøyelse efter lowen fantes alene 2 gl. 
sengedynner og en gl. ullen hoveddynne som faderen og barned hafde at ligge udi, som de til 
nødtørft beholder. 
Saa blef faderen af Skifteforwalteren tilspurt om de hafde meere til dette boes middell at angifve, 
hvor til de svarede ej videre att være end angifved er og forskrefvet staar, hvor ved saa dette 
skiftes registering er slutted. 
Hvorimod er angifven Sterfboets witterlige og bort skyldige gield og Prætensioner og er der til giort 
udlæg som følger. 
Restere till Ambtstuen alene for 1703. med lidet smør og Bog klarings penge i alt som vedgikes 
penge 4 Sld., efter dend andleding Jens Pedersens skatte bog udviser nog Qvartal skatten for 
Oktober November og December 1703. penge 1 Sld. 4 skl., er til sammen 5 Sld. 4 skl., her for er 
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udlagt 2 tønder biug er sat for 3 Sld., 5 tønder Haufre er sat for 2 Sld. 2 mrk., til overs 1 mrk. 12 
skl.,  
Rasmus Hansen i Østerlaursker sogn tilkommer som før ermelt penge 3 Sld., udlagt af wognen att 
have 3 Sld.,  
Lars Hansen Ridder tilkommer som før ermelt penge 6 mrk., udlagt af forde messing kedell 6 mrk.,  
Nok rester til ambtstuen sampt till Præsten Kierken Herreds fougden og deignen tilsammen 
bereigned paa 2 tønder Biug og en tønde Haufre som Jens Pedersen tager udlæg for og yder in 
natura og svarer bereignet efter forhen indførte taxt 3 Sld. 2 mrk., udlagt 2 tønder Biug for 3 Sld., 
en tønde Haufre for 2 mrk.,  
Diderik Ollufsen i Svaniche fordred efter sin seddell som vedgikes penge 15 Sld. 2 mrk. 4 skl., 
udlagt en røe stierned og snopped Hoppe for 9 Sld., en brun lang stierned Hoppe for 6 Sld., at 
wognen 2 mrk. 4 skl.,  
Mads Høy i Rønne lod fordre penge 1 Sld. 3 mrk., udlagt af wognen at have 7 mrk.,  
Powell Kofoed i Rønne lod fordre 3 mrk., udlagt af wognen at have 2 mrk. 12 skl., ved 
amtskrifverens udlæg 4 skl.,  
Truid Tomassen lod fordre penge 1 Sld., udlagt en spinde rok for 1 Sld.,  
Peder Toersen i Østermarker sogn lod fordre penge 1 Sld., udlagt af en røe herred Koe ar have 1 
Sld.,  
Lieutenant Evert Olsen i Aakier sogn fordrer som vedgikkes 3 mrk., udlagt af en røe herred Koe 3 
mrk.,  
Mons Eriksen i Østerlaursker sogn fordred for at grave til liged 1 mrk. 4 skl., udlagt af en røe herred 
Koe 1 mrk. 4 skl.,  
Anders Andersen i Østerlaursker sogn lod fordre som rester paa ligkisten penge 1 mrk., udlagt en 
røe herred Koe at have 1 mrk.,  
Hans Mikelsen i Østerlaursker sogn fordred for skadegield 3 skepper Biug, som Jens Pedersen ej 
will vedgaa, og der forhenviist til low og rett.  
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium 3 mrk., it Faar udlagt for 3 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 7 mrk., udlagt 3 Faar a 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefved for 3 mrk., af fordre røe herred Koe 1 mrk., 
Wurderings mændene for deres umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt af forde røe herred Koe 2 
mrk., Saa som barned er saa ringe af alder begierde faderen alene der for til fosterløn en rød 
belted Koe som er forhen taxered og forbillig eragted for 5 Sld., udlagt forne røe belted Koe 5 Sld.,  
Imod denne Sahlig Qvindes udfart eller begravelses bekostning Prætenderede faderen Jens 
Pedersen til sin begravelse 12 Sld., kand ej bekomme meere end som over skyder af Sterfboeds 
middell som er 10 Sld. 2 mrk. 4 skl., udlagt en sort snoppet Hoppe er sat for 9 Sld., ved amtskrifven 
udlæg 1 mrk. 8 skl., hos Lars Hansen Ridder af mæssing kedelen 1 mrk., af forde røe herred Koe at 
have 3 mrk. 12 skl.,  
Saaleedes bliver ej noged at deele imellem faderen og forde denne Sahl: Qvindes barn,  
Og  der for nu efter forskrefne maade anføres Sterfboes Gield og Prætensioner som er lige Summa 
53 Sld. 3 mrk.,  
Videre blef paaraabt om nogen var som hafde meere at fordre, hvor saa ingen videre fremkom. 
Hvor for saa dette skifte i forskrefne maade er slutted, hvilket at saa er tilganged og Passered som 
foran findes indført des till widnesbiurd under vore hender og signeter skiftesteden Anno Die Et 
Loco Ut Supra.  H: Brugman.  Jens J:P:S: Pedersen.  
Peer P:M:S: Morttensen. Hans H:I:S: Ibsen.  Rasmus R:H:S: Morttensen. 
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Lars L:H:S: Hansen. Hans Mikelsen.  Peer Jensen. Mons M:E:S: Eriksen. 
Udfærdiget den 17 February 1704. 
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Anno 1703. Dend 19 November er efter Loulig giorde tillysning  holden Registrering og Wurdering 
Sampt Liqvidation over Tomis Hansens Boe og goeds som er passered paa dend 12 gaard af Jord 
Eiendoms gaardene her paa Borringholm udi Ibsker sogn, beliggende formedelst at Tomas Hansen 
er befunden udi leyer maall i sit egteskab med it for ham fremmed Qvindfolk ved navte Inger 
Ibsdaatter at have begangen efter derom over berørte Qvindfolk og Tomas Hansen er gangens 
domme afsagt af bye og Herreds fougden Anders Pedersen Fyhn udi Svaniche og Øster Herred 
dend 10 Augusti og sidste datered dend 3 September nest afvigt berørte aar, som lyder saaleedes  
Efter som Thomas Hansen boendes mand paa dend 12 gaard udi Ibsker sogn. for mig till Svaniche 
byting haver ladet indstefne it Qvindfolk navfnlig Inger Ibsdaatter som sig her udi byen i nogle aar 
haver opholt og endelig nu skall vere aflagt till Mikell Mergels her sammesteds hvor hun var till 
hiem med it barn som hun har aufled udi hor, og skall ved daaben da barned er blefven døbt ladet 
udlægge forde Tomas Hansen for Barnefader som Tomas Hansen will formeene sig fri forre. Item 
var stefnt Kongl: May: Amtskrifver Sr: Hans Henrik Skor til vidnisbiurd i denne sag at andføre, des 
ligeste Jørgen Henriksen tienende till Henrik Bødkers her i Svaniche, som Tomas Hansen ville 
formeene at vere til forne beskyldt for barnefader, og der om beraaber sig paa bevis, saa er da til 
neste ting der efter møtt efter  indstefning Marie Willum Snedskers af Svaniche som haver wundet 
at dette Qvindfolk Inger Ibsdaatter haver bekiendt for hende førend hun blef aflagt med barned at 
Jørgen Henriksen var fader til samme foster, men efter fødselen da Inger Ibsdaatter hafde ved 
daab ladet udlegge Tomas Hansen for barnefader, skall hun atter have spurt hende hvorfor hun 
tilforn hafde sagt for hende at Jørgen Henriksen var  barnefader, efter di hun hafde udlagt Tomas 
Hansen, der till hun skall have svared, at det hafde hun giort, paa det hun kunde faaet ham til 
ægte, og at der som Tomas Hansen hafde willet gifved hende noget, da vilde hun hafve undskyldet 
hammen, hvilket Marie Willum Snedkers aflagde widnesbiurd Inger Ibsdaatter inden tinge dend 13 
July sidst afvigt fuldkommen haver til staaet saaleedes i sandhed at være, og hafde ej noged paa 
hindes vidnesbiurd at anke, lige det samme haver Inger Ibsdaatter og saa bekiendt forkalds 
mændene da de skall have stefnet hende paa Tomas Hansens wegne, at om Tomas Hansen hafde 
willed skiked hende noged da hun laa i Barsell seng, skulle der well kommed én anden barnefader 
Trine Willum Skomagers haver vundet, at Inger Ibsdaatter hafde sagt for hende da hun var med 
barned, at dersom ike Henrik Bødkers dreng var hendes barnefader, da ynskede hun sig at samme 
foester motte tages fra hende i støkewiis, Grete Jensdaatter tiende til Henrik Bødkers haver 
wundet at Inger Ibsdaatter hafde ombedet hende at tilraade sin hosbond og madmoder, at bede 
drengen Jørgen Henriksen tage hende till ægte, saa og bedet vifned sige till Jørgen Henriksen at 
hand skulle forskaffe hende nogle penge at lade Christne barned fore, saa og forskaffe hende en 
sort hue, till hvilket widnesbiurd at paaføre Jørgen Henriksen efter indstefninger møt, men haver 
inted haft noged derimod at svare, Esber Henrik Bødkers haver og saa ved sin skriftlige vidne 
seddell paastempled papir vundet, at Inger Ibsdaatter hafde sagt For hende at Jørgen Henriksen 
som er i deres hus at lære bødker handverk var hendes barnefader, og ingen anden, og hafde 
bedet hende hielp till at hun kunde saa bemelte Jørgen Henriksen til ægte. Her paa er giort 
nemblig dend 13 july én foreleggelse, baade til Tomas Hansen saa og till Jørgen Henriksen som ike 
vare møtt, Item til Inger Ibsdaatter, alle at møde til neste ting, i mening at fuldbyrde eeden enten 
de sigtede at befri dem, eller dend sigtende at giøre eed, men Inger Ibsdaatter er ike efter samme 
endelige foreleggelse, som dog skeede i hendes egen nærværelse møtte, og Jørgen Henriksen som 
møtte haver giort fore wending paa mit spørsmaall, om hand kunde giøre sin eed paa at være 
uskyldig udi denne beskylding som widnesbyrderne forklarer, at Qvindfolket sielf skulle svare, hvor 
paa Tomas Hansen efter sagens beskaffenhed og de førte vidnesbiurd haver vered Dom 
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begierende, saa end dog Inger Ibsdaatter endnu inden retten forde 13 july blef ved at sige at 
Tomas Hansen er fader til samme hendes udi hoer auflede barn, som Tomas Hansen strax her for 
retten haver benegted, og hun dog tilfore haver vedgaaed Maria Willum Snedkers aflagde 
widnesbyrd, hvilket saavit beskyldingen angaar kommer og er eens med de andre widnes biurder, 
som i sagen ført er, at hun før fødselen haver udlagt Jørgen Henriksen forrette barne fader, kand 
ieg dog intet vist, sluttet paa saadan hendes ustadighed i hendes ord, hvor ret barne Fader monne 
være, enten Jørgen Henriksen eller Tomas Hansen, men som Tomas Hansen paa forde Inger 
Ibsdaatters angifvelse for Amtmanden bliver søgt ved retten till Øster herreds ting, og Jørgen 
Henriksen som er fød og opholder sig her udi Svanike till i dag 14 dage paa Kongl: May i wegne 
Stefned bliver, saa will det beroe paa hvilket af demmen sig med sin eed kand befrie, andlangende 
Qvindfolket Inger Ibsdaatter som saaleedes da haver bekient paa én og da paa én anden, ja giort 
saa stoer eeder og ubillige formasrelser, at fostered skulle tages i stykkeviis fra hende om ike , 
Jørgen Henriksen var hendes rette barnefader, og dog siden ved daaben ladet udsige, dend ægte 
mand Tomas Hansen, da entten Jørgen Henriksen eller Tomas Hansen udi saadan hendes 
beskylding, er skyldig eller ike, sees dag af widnesbiurderne især Marie Willum Snedkers videre 
som Inger Ibsdaatter inden tinge tilstaar, at hun haver beskyldet, og udraabt først Jørgen 
Henriksen for barnefader at være, og siden ved daaben ladet udraabe berørte ægtemand Tomas 
Hansen, saa at enten den ene er skyldig, og dend anden fri eller de begge ere skyldig, finder mand 
dog at  Inger Ibsdaatter maa endelig hans løjet paa dend ene, eller willet undskylde den anden, og 
saaleedes først én af dem, hvilken der er skyldig i landerye, hvor om kunde blive at mindre lowens 
pag: 946.  26 Artieut og dersom hun maaske motte haft omgengelse med begge, og saaleedes lige 
som haft lige gemeenskab med alle, da kand hun have forseet sig imod lowens pag: 949. 30 Art: og 
Pag: 1004. 5 Artieut Thi bør hun andreslige lat ferdige Exempell/; efter at Amtskrifveren paa Kongl: 
May: wegne haver i agttaget hendes leyermaals bøder, efter di hand udi sin mig tilseete Mistive 
forgiwer, att hun skall svare under hans disteiot :/ at lide til spindehuuset, des til widnedbiurd 
under mit signet. Actum Anno Die Rt Loco Ut Supra. Mortten Henriksen Kok byskriver, læst inden 
Svanichebyeting dend 24 Augusti Anno 1703.  
 
Dend forberørte af Herreds fougden Anders Pedersen Fyhn i Øster Herred dend 3 September 1703. 
Inden øster Herred ting afsagde Dom lyder saaleedes,  
Dom, enddog det klarligen for mig med én dom ustæd af Svanichebyeting d.10 Augusti sidst afvigt, 
er Inger Ibsdaatter overbewist, at hun nogen tid førend hendes barne fødsell skeede, haver 
beraabt sig paa og udlagt en person her udi byen navnlig Jørgen Henriksen hos Henrik Bødker for 
rette barnefader at være til det barn hun da gik med, hun end og ike i dag haver willet giøre dend 
erbydelse fyldelst, som hun self ved sin fuldmegtig ambtskrifverens tienere Mads Wolf inden Øster 
Herreds ting dend 6 Augusti nest forleden giort haver og udi ting bogen ladet indføre at være fri 
for at haft legomlig omgiengelse med nogen anden mands person end Tomas Hansen udi Ibsker 
sogn som Inger Ibsdaatter og saa for barnefader udlagt haver, hvor af hendes løshed nermere 
kand agtes, saa tør ieg dog ike bifalde Tomas Hansens paastand hand i dag for mig giort haver, at 
wille være fri for hendes beskylding, om end skiønt hand baade paastaar at det er Inger Ibsdaatter 
saa klarlig overbewist, at have tilforne forud hun udlagde Tomas Hansen beskyldet en anden 
person nemlig berørte Jørgen Henriksen, saa og saa fordi at samme Jørgen Henriksen af dend 
tilordnede Dommer Hans Dik Eskeldsen inden Svaniche byting dend 31 Augusti sidst afvigte er 
dømbt skyldig for barnefader at være, self efter di at hand Tomas Hansen ike ved eed haver willet 
fragaa og benegted Inger Ibsdaatters beskylding hun paa hammen i saa fald giort haver, men efter 
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di dend sigtelse eed dette Qvindfolk Inger Ibsdaatter paa Tomas Hansen at vere hendes 
barnefader hafver afsagt, til Dommer hammen at lide efter lowen paa sin yderste formue, nemlig 
hans løsøre boes laad, naar ald bewislig Gield og denne Processis bekostning først er afdragen, til 
hans Kongl: May: at være hiem falden anlangende Qvindes persones Inger Ibsdaatter, da bør hun 
og inden 15 dage att rette sig med leyermaals bøders betaling till Amtskriveren 12 laad Sølf eller 6 
Rixd., og for resten reforerer mig til dend inden Svanichebye ting dend 10 Augusti sidst afvigte 
over hende ergangene Bytings Dom, des till widnesbyrd under mit Zigneter Actum Anno Die et 
Loco Ut supra.  
Mortten Henriksen Kok. 
 
Fremvist og observered ved dend forretning som holtes over Tomas Hansens boe og Goeds 
formedelst leyermaals bøder paa 12 gaard i Ibsker sogn dend 19 November 1703. testerer  
Gregers Christensen. H: Brugman.  
Og det imellem Tomas Hansen og hans hustru Anna Mogensdaatter, for hende blefanordned nu 
paa Skiftet som laugwærge Christen Laursen boende i Aarsdale i bemelte Ibsker sogn samt fælleds 
deres boes Creditorer, for att udfinde dend boes lod som Tomas Hansen er berettiged, Hvilken 
boes lod efter forberørte doms tilhold Hans Kongl: May: for Tomas Hansen begangene leyermaall 
er tilfalden.  
 
Hvor paa Rettens wegne var ofver verrende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant og Amptmand Waldemar Rects , weigne hans fuldmegtig Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye og  Skifte skrifveren Henrik Brugman, paa samme skifte er til wurderings 
mænd opmeldet Mikell Hopp og Jens Hansen begge boende i bemelte Ibsker sogn. Og saa blef 
først berørte Dom for Tomas Hansen og hans Hustru lydelig oplæst, og saa passered videre som 
følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En sort brun gilling Hest er satt for 12 Sld., en sort brun ugilled Hest er sat for 8 Sld., en røe sodet 
gilled Foele for 5 Sld., en sort gillet Hest føll for 2 Sld., en brun stierned Hoppe for 8 Sld., en brun 
hielmed Hoppe for 8 Sld., 2 slet brune Hopper stykket sat for 6 Sld er 12 Sld., en sort Hoppe for 5 
Sld.,  
Qveg. 
En blaa herred Koemed 2 sorte øren er sat for 4 Sld. 2 mrk., en røe røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., en 
sort herred Koe 4 Sld. 2 mrk., it sort studnød for 4 Sld., it rød studnød 4 Sld., it bleg røgged Tyrnød 
for 2 Sld. 2 mrk., en røe braaged Qvige er sat for 2 Sld. 2 mrk., en røe skiolder Qvige for 2 Sld. 2 
mrk., it stort belted Studnød for 2 Sld., en sort studkalf er sat for 2 Sld., en sort Tyrkalf for 1 Sld. 3 
mrk., en sort belted Qvigekalf for 1 Sld. 3 mrk., en røe Qvigekalf for 1 Sld. 2 mrk., en hvid Qvige kalf 
med it røt hoved 1 Sld. 2 mrk., en hvid Qvige kalf med sorte øren 1 Sld., en sort Qvige kalf 1 Sld., 
en røe hielmed Tyrkalf for 3 mrk.,  
Faar og Lam.9 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk., 3 Lam og en wæhr á 2 mrk er 2 Sld.,  
Gies. 4 gl.Gies og en Gaasse á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk., endnu en hvid Soe 2 mrk. 8 skl., 2 smaa hvide galt á 3 mrk er 1 Sld. 2 
mrk.,  
Kaabber Ware. 
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En gl. fierings stoer kobber kedell som er lapped er vegtig til penge 2 Sld., en gl. span stoer 
mæssing kedell for 1 mrk. 8 skl., en liden mæssing kedell for 1 mrk.,  
Boehawe. 
En ploug med ploug jern juhl bøsse og drett for 2 Sld., en harre med jern tinner er sat for 3 mrk., 
en træ tinne harrer for 1 mrk. 8 skl., en Høe reder wogn med hammell tøm og halsseeler for 4 Sld., 
Arbieds wogn med smaa stier hammell øm og halsseeler 3 Sld., en ruhl med jern tappe for 1 Sld-., 
I Steerhused. 
It brøgger car paa 1 ½ tønde stoer for 1 Sld. 2 mrk., 4 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk., 6 
sibøtter á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., en liden kierne 12 skl., en liden stok øpse 3 mrk., en lyngrifve for 12 
skl., 2 smaa Høetyfver á 4 skl er 8 skl.,  
I Wæster Cammer. 
En saltere tønde for 1 mrk., en fierings øll tønde for 1 mrk., it deigne trug for 3 mrk., it fyrre 
madskab foruden laas for 2 mrk.,  
I Krobhused. 
En laasfast Egekiste er sat for 1 Sld., en laasfast fyrre skrin for 3 mrk., nog i krobhuset sengeklæder 
i wæstre senge. En ullen hvid overdynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen underdynne for 3 mrk., en 
linnen hoveddynne for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk., I Øster seng ibn. En ullen hvid 
overdynne for 6 mrk., en gl. ullen underdynne for 3 mrk., en linnen hoved dynne 1 mrk., en gl. 
blaargarns lagen for 1 mrk., I Østrehus i wæster seng. En blaar ranned overdynne er sat for 3 Sld., 
en blaar ranned ullen underdynne 1 Sld. 2 mrk., 3 blaa ranned hoved puder á 2 mrk er 6 mrk., en 
gl. himmel sengested for 3 mrk., I den Østre seng, en blaa ranned underdynne for 4 mrk., it 
blaargarns  
Lagen for 3 mrk., it firkanted gl. sengested for 1 mrk. 8 skl., nog wurdered en gl. skovslæde med 
jern vidier 2 mrk.,  
Paa Lofted. 
It gl. Øhlkar paa 2 tønder stoer 8 skl., en gl. tønde for 4 skl., en gl. seis med bom og ringe 1 mrk. 8 
skl.,  
I Stuen. 
It gl. bord med aaben foed 3 mrk., it gl. ege wraaskab med en laas for er sat for 1 Sld., en gl. 
wefved benkedynne med sort bon 3 alen lang 2 mrk., en gl. spoelskadet sort ranned benkedynne 4 
alen lang for 2 mrk., en gl. flams agedynne med grønt under foer 3 mrk., en dito med sort pletted 
under foer for 3 mrk., en dragsøms agedynne med løjet kalfskind under for 2 mrk.,  
Sæden i laden blef af forskrefne wurderings mænd efterseet og befindes saaleedes, noget Rug i 
straaed er sat for 1 tønde Rug som skall des till Sognepræsten for tienende for Aa. 1703. Biuget er 
sat for 15 tønder i straaet, deraf fra gaar till landgielde, kirke og præste tiende med herris fougden 
og deignens rettighed 3 tønder Biug, bliver igien 12 tønder Biug tønden er sat for 6 mrk., er 18 Sld., 
Haufre i straaed er sat for 9 tønder, der fra afgaar til landgielde Haufre og Præste tiende 3 tønder 
bliver igien 6 tønder Haufre á 2 mrk er 3 Sld., fantes 2 les Høe á 6 mrk er 3 Sld., er saaet her ved 
gaarden en tønde Rug er sat for penge efter land kiøb for 2 Sld., Nog findes en deehl bygnings 
træer 11 st mrk., herved gaarden uophuggen taxered for 10 Sld., 
Summa andrager forskrefne dette boes løsøre middell til 
 penge 194 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Saa blef angiven bort skyldige Gield. 
Efter det skiftebref opretted efter Salig Hans Madsen paa 4 Jord eiendoms gaard i Aakir sogn 
datered dend 21 april aar 1692. befindes Tomas Hansen at være til ordned at wærge for sin broder 
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Hans Hansen, og tilkommer ham efter samme Skiftebref Capitall 45 Sld. 3 mrk. 1 skl., rester deraf 
rentte efter udi samme skiftebref slutted forening aarlig 6 mrk., udi 10 ½ aar er penge 15 Sld. 3 
mrk., er saa Capitall og rentte penge 61 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Stads Capitainen i Svaniche Mortten Kofoed fordred efter sin seddell med indhold at til ham er 
berettiged landgilden at oppebærge af denne 12 gaard for Aa. 1703. med indbereigned, og 
vedstoed Tomas Hansen tillige med sin hustru og bemelte hendes nu tilordnet laug wærge udi 5 
aar denne 12 gaards landgielde som ellers Cornet Jens Winter proohsicio er assignered til berørte 
Mortten Koedoed har væred overdraget og der for fordringen hos Morten Kofoed dend største 
deell at reyse sig af gaardens aarlige landgilde som Mortten Kofoed tilsammen fordrer i alt at vere 
penge 40 Sld.,  
Clausen Tisen i Svaniche fordred som i forskrefne maader vedgikes 3 mrk.,  
Hans Zandersen Dik Smid som er boende i Svanike fordred for arbieds løn som og vedgikes penge 
4 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Eskell diik i Nexøe fordred som og vedgikes penge 2 mrk.,  
Skolmesteren i Svaniche Jørgen Danielsen Stenbek fordred laante penge, og for skole løn som 
tilsammen vedgikes 6 mrk. 4 skl.,  
Jens Hansen i Ibsker sogn fordred laante penge som og vedgikkes penge 4 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Hans Kofoed Povelsen i Svaniche lod fordre som vedgikes penge 1 mrk.,  
Peder Rasmusen paa skoufs hollen fordred som vedgikes laante penge 3 Sld. 2 mrk.,  
Jacob Kofoed i Svaniche fordred efter sin seddel som Tomas Hansen rester til hammen efter 
afreigning som vedgikkes af Tomas Hansen hans hustru og dend tilordnet laugwærge 41 Sld. 7 skl.,  
Summa andrager forskrefne andførte Gields fordringer som nu i dag er anfgifven og vedgaaet til 
penge 158 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Og som dagen nu er forløben saa sluttes denne forretning der ved at dend igien i morgen end 
videre kand foretages, hvilket at saa er tilganged og passered som foran findes indført attesteris 
af,  
Gregers Christensen.  H: Brugman.  Jens Hansen.    Tomas T:H: Hansen 
Mikell Hop.  Anne Monsdaatter  Christen Larsen. 
 
Nest paa følgende dend 20 November er atter med denne forretningen udi de ved kommendes 
underskrefnes nærværelse foretagen som herefter følger Peder Kofoed boende i Nexøe fordred 
efter sin seddell visende at hvis Tomas Hansen forhen var skyldig till Welb; Hr: Lands dommer 
Ancher Müller med der fra overdragelse som nu der af resterer penge 11 Sld. 3 mrk. 9 skl., Herreds 
fougden Anders Pedersen Fyhn i Øster herred fordred efter afreigning som af Tomas Hansen hans 
hustru og laugwærge nu vedstodis i alt penge 5 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Herreds skrifveren i Øster herred Morten Henriksen fordred efter afreigning som i forskrefne 
maader vedgikkes penge 1 Sld. 2 mrk.,  
Mads Kofoed Povelsen i Svaniche fordred og i forskrefne maader vedgikkes 3 mrk. 12 skl.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 2 Sld. Skifteskriveren for sin umage i alt 4 Sld.,  
Stemplet papir til denne forretning som begieres beskrefven for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk., er 1 Sld.,  
Processens bekostning for dend efter Tomas Hansen erhverfved Dom i denne leyermaals sag 
beseiglings penge 1 mrk. 4 skl., skriver penge 3 mrk. stefningspenge 8 skl., er 4 mrk. 12 skl.,  
Summa Summarum andrager ald forskrefne Gield og Prætensioner til  
penge 187 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
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Ligned bliver udi behold penge 7 Sld. 3 mrk.,  
Hvoraf Tomas Hansens hustru Anna Monsdaatter for sin egen person tilkommer helften 14 mrk. 1 
½ skl., 
Dend anden halfvepart er efter skrefne over Tomas Hansen ergangene Dom Hans Kongl: May: 
berettiged for Tomas Hansens leyermaals bøder som og er 3 Sld. 2 mrk. 1 ½ skl.,  
Og som Tomas Hansen hans hustru med hendes laugwærge samt de møtte Creditorer i høyeste 
maader af Skifteforwalteren er tilspurt Examinered og videre sidst giort efter sigt ike videre Tomas 
Hansen og hans hustrus boe er berettiged som de saa aldeles nu haver benegted efter anfordring 
at ej dere var berørte boe berettiged til eiendom af løsøre godset, og denne 12 gaard i Ibsker sogn 
er en eiendoms gaard som efter de for Tomas Hansen beboende mænd ae af samfrender taxered 
og udregned arfvingerne imellem som dem er tillagt som arfve rettigheden tilkom, saa efter di 
Tomas Hansen for at holde gaarden ved helften og lige, og svarer afgiften til de vedkommende 
som før ermelt, talte Tomas Hansen sig i minde med forskrefne sine creditorer at de efter dags 
wilde ham betroe, og creditere hvis hos hammen som for ermelt haver at fordre, som de nu med 
Tomas Hansen indgik, der for denne forretning derved er slutted at Tomas Hansen sielf tilsvarer 
forskrefne sine Creditorer efter haanden efter imellem demmen giorde forening forening at 
betahle, og for dend anpart som er 3 Sld. 2 mrk. 1 ½ skl., Hans Kongl: May: til lejermaals bøder 
strax i Amtstuen af Tomas Hansen at giøre erstatning, med hvis omkostning paa sagen ergangen, 
samt for skifte rettighed at Clarere dette saa at vere tilganged og Passered Testerer, Gregers 
Christensen. H: Brugman. 
Mikell Hop. Anna Mogensdaatter,   Jens J:H:S: Hansen. 
 Christen C:L:S: Larsen. Ols Larsen 
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Anno 1703. Den 21 November  Er efter louglig giorde tillysning Holden Registering og Wurdering 
Sampt Schifte og Liqvidation efter Mogens Clausens  Sahl: Hustru Sidzele  Jacobsdaatter, som med 
ham boede og døde i it Udhus, beliggende paa dend 13 Jordeiendoms gaards grund i Aaskier sogn, 
Imellem denne Sahlige Qvindes efter lefvende Mand bemelte Mons Clausen paa eene side, og paa 
anden side it deres sammen auflede pige barn ved navn 
 
Boell Mogensdaatter paa 4de aar gl. for hende er faderen Mons Clausen seilf wærge 
 
Hvor paa Rettens wegne var ofver verrende, Høy Edle og Welbaarne Hr: Obersten, Ober 
Commendant og Amptmand Waldemar Rects , og egne weigne Skifte skrifveren Henrik Brugman, 
paa samme skifte er til wurderings mænd opmeldet Peder Larsen og Lars Ibsen begge boende i 
bemelte Aaskier sogn. Hvor da er forefunden fremviist og Passeret som her efter følger.  
 
En sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en brun ugillet Foele for 6 Sld., en ung sort Hoppe er sat for 6 Sld., en 
gl. Høe reeder wogn og træ stier suller for 3 Sld., en nye wef med behørig jern for 5 Sld., en hand 
qvern med hus og seigll for 2 Sld., en liden ballig for 6 skl., en liden messing kedell 1 mrk. 8 skl., en 
kobber kedell paa 2 spanne stoer er vegtig till penge 4 Sld., en gl. fyrre kiste med en gl. laas for i 
Krobhuset for 3 mrk., it gl. fyrre madskab med en dør 3 mrk., en gl. øhl half tønde med 2 bonne for 
4 skl., en salte half tønde for 4 skl.,  
I stuen. 
En gl. fyrre kiste med en gl. laas for er satt for 3 mrk., en gl. syed agedynne 1 mrk. 8 skl., en gl. 
spoel skadet benkedynne 2 ½ alen lang for 2 mrk., it gl. flamsk hiønde 6 skl., it nyt sengested med 
høye stolper og en ramme oven om satt for penge 2 Sld., it aske bord i stuen for 2 mrk., en liden 
sæde stoell for 12 skl., Mons Clausen haver arfved efter sin Sahl: Moder som var i ægteskab med 
hans fader Claus Kempe paa tingstaa efter skifte forretningens indhold som falt førend denne Sahl: 
Qvinde ved døden afgik som nu anføris penge 8 Sld. 14 skl.,  
Summa andrager forskrefne angivende dette løsøre gods til penge 45 Sld. 14 skl.,  
Dend Sahl: Qvindes Ifareklæder angaves til denne Salige Qvindes begrafvelse at være andvent, her 
imod blef angiven naar først faderen af Skifte betientere er tilspurt, om hand hafde meere at 
angive til dette Sterfboeds middell, og hand svarede att hand ike eller ejede meere gods andgivet 
er og forskrefvet staar.  
Efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der till udlæg som her efter følger nemlig. 
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium 3 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 5 
mrk., udlagt en haand qvern med hus og seill er sat for 2 Sld.,  
Stemplet papir til skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt en fyrre kiste i Krobhuset med en gl. laas fore for 
3 mrk., Wurderings mændene for deres umage hver 1 mrk., er 2 mrk., it aske bord i stuen for 2 
mrk.,  
Hvis videre Gield eller prætensioner som Mogens Claussen kand skyldig være will hand nu ike skall 
her udi indføres, men hand Mogens Claussen der til will svare og betale foruden at dette Sterfboes 
registerede middeler der for noget skall afgaa, og will hand ike heller have noget wederlaug for sig 
sielf imod sin Sahl: Qvindes udfartt eller begravelse bekostning, men var begierende at resten af 
forskrefne boeds middeler motte deeles imellem ham og forde hans barn forskrefne sin daatter, 
som er naar de 13 mrk., som er udlagt til skifte Salarium er fradragen bliver saaleedes i behold og 
til deeling penge 41 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
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Hvoraf Faderen tilkommer dend halfvepart som er 20 Sld. 3 mrk. 15 skl., og daatteren berørte 
Boell Monsdaatter tilkommer ligesaa til arfvepart efter forberørte sin moder 20 Sld. 3 mrk. 15 skl., 
og som faderen sielf er berørte sit barns wærge saa wilde hand ike have meere af godset til sig 
eller barnet udlagt som og eragtes unødvendig, men dette skifte er der ved slutted at faderen 
svarer til berørte sin daatters anpart arfve, og der imod forskrefne løsøre goeds for sin egen og sin 
daatters anpart arfve beholder, hvilket at saa er indgaaet og passeret som foran findes indført 
Attesteres af os underskrefne. Skiftestæden Ut Supra.      Henrik Brugman.     Peder Hansen. 
Laurits Ibsen.  MonsM:C:S: Claussen.  Udfærdiget den 20 February 1704. 
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Anno 1703. Dend 28 November: er efter Loulig giorde tillÿsning holden registring og Wurdering 
samt Sjifte og Ligvidation efter Kirkeværgen Peder Hansen Sahl: Hustru Anna Peders datter som 
boede og døde paa dend 15 Jordejendoms gaard kaldes Tÿnne Kuldegaard beliggende udi 
Clemensker sogn, imellem denne Sahl: Qvindes efterladte Mand bemelte Peder Hansen paa ene 
Side, og paa Dend anden side Denne Salig Qvindes børn og arfvinger som først er reigve 2 Sønner 
og 5 Døttre, Hvoraf  
 
Dend eldste Søn er Hans Rasmussen boende i Risbÿe udi Clemensker sogn, sin egen Værge. 
Dend anden Søn er Lars Rasmussen boende i Nÿkker sogn og sin egen Værge. 
Dend eldste daatter var Sahl: Kirsten Rasmusdaatter som før var i egteskab med Oluf Jensen i 
 Olsker sogn efter hende igin leftver 3.Sønner og 3 Døttre, hvoraf  
 Dend eldste søn er Rasmus Olsen.  
 Dend anden  søn Jens Olsen.  
 Dend ÿngste søn Hans Olsen .  
 Dend eldste daatter er Sihsele Olufsdaatter,  
 Dend anden daatter er Karne Olufsdaatter.   
 Dend ÿngste er Anne Olsdaatter for dem er faderen Oluf Jensen boende i Olsker  sogn 
sielf eftter loven værge. 
Dend anden daatter af denne Sahl:Qvindes børn er Karne Rasmusdaatter i Egteskab med Peder 
Arristsen boende i Olsker sogn,  
Dend tredje denne Sahl:Qvindes daatter er Annieke Rasmusdaatter i Egteskab med Peder Pedersen 
Høj boende i Rÿdsker sogn.  
Dend 4 de daatter er Sidlene Rasmusdaatter i Egteskab med Peder Dirichsen boende i Rÿdsker 
sogn. 
Dend ÿngste daatter er Ingeborg Rasmusdaatter i Egteskab med Jens Larsen boende i Olsker sogn. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober Commendant 
og Amtmand Waldemar Reetz ved sin fuldmegtig Christian Leegaard og Skifte skriveren Henrich 
Brugman Paa samme Skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans Mortensen og Peder Monsen 
begge boende i bemelte Clemensker sogn. Hvor da er foerfunden frem viist og Pahsered som her 
efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En ung blaek blisset Foele som er sillet er taxeret for 12 Sdr. , en lÿsbrun small blisset Hest gilling 
for 10 Sdr., En mørkbrun small blisset Hest gilling for 4 Sdr., en røe guhl gillet Hest for 1 Sdr. 2 
mrk., en røe braaged Hest gilling for 8 Sdr., en brun braaged Hest gilling for 8 Sdr., en guhl blisset 
Hoppe og it brun small blisset tierned og snoppet Hest føll som er ugillet begge sat for 4 Sdr., en 
brun blisset Hoppe for 2 Sdr., 
 
Qveg. 
En røe Koe for 5 Sdr.,en røe blisset Koe for 4 Sdr.2 mrk., en røe braaged Koe 5 Sdr., en sort Koe 
hvid under bugen for 5 Sdr., en sort kor for 4 Sdr.2 mrk., en bleg hielmed Koe for 4 Sdr.2 mrk., 
endnu en sort Koe med 2 høde rette foe for 5 Sdr., en røe herred Koe 5 Sdr., en røe hielmed Koe 
for 4 Sdr., en røe Koe for 4 Sdr.2 mrk., endnu en liden røe braaget Koe for 4 Sdr., en sort Stud for 6 
Sdr.2 mrk., en røe braaged Stud 6 Sdr.1 mrk., en røe Stud for 6 Sdr. en røe hielmed Stud 6 Sdr., en 
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liden røe Stud for 4 Sdr., en sort Stud med en hvid rompe for 3 Sdr.2 mrk., en rød herred Thyr for 4 
Sdr., en røbraaged  staa Promped Stud for 2 Sdr.2 mrk., it rød skiøldet Studnød er sat for 2 Sdr., it 
røe grimmed Studnød for 2 Sdr., it røe røgged Tyrnød for 1 Sdr.3 mrk., en røe Qvige hvid under 
bugen 3 Sdr., en guhl bleged Qvige for 3 Sdr., en røe bleged Qvige for 2 Sdr.2 mrk., en røe Qvige 
for 2 Sdr.2 mrk., en bleg stierned Qvige med 2 hvide bag been for 2 Sdr. 1 mrk., en røe hielmed 
Qvige for Sdr.2 mrk., endnu en blodrød hielmed Qvige kalf for 1 Sdr., en rødbraaged Qvigekalf for 
3 mrk., en hvid Tyrkalf med 2 røe øren for 3 mrk.,  
 
Faar. 20 gamle Faar à 3 mrk. er15 Sdr., 
 
Svin. 
It sort galt Svin 3 mrk., it graa belted galt Svin 3 mrk., it sort hofdet galt Svin for 2 mrk.8 skl., en 
hvid Soe for 1 Sdr., 4 Grisse à 1 mrk 8 skl.er 1 Sdr. 2 mrk., 3 galts paa stue à 6 mrk. er 4 sdr.2 mrk.,  
 
Sølf. 
It otte kanted Sølf beger paa en peolt nesten stoer er vigtig 7 laad à 3 mrk.er 5 Sdr.1mrk.,en flad 
skaftet Sølfskeste i gned med  1693 ringe Sølf er vegtig 2 laad à 3 mrk. er 1 Sdr.2 mrk., 2 gamle Sølf 
skeer med runde knapper paa vag 3 laad à 3 mrk. er 2 Sdr.1 mrk.,  
 
Kobber. 
Én Kobber Kedell paa tønde stoer er vegtig till penge 16 Sdr., en Kaabber Kiedell paa én fiering 
stoer er vægtig til penge 6 Sdr.2mrk., en Kobber Kedell paa 2 Spanner stoer er vegtig till 3 Sdr., en 
Dito for 3 Sdr., it par drejede Messinges Lÿsestager for 1 Sdr.1 mrk.,  
 
Sæden i Laden 
Blest at Wurderings mændene eftter seet og befindes saaledes Rug er satt for 4 tønder, hver 
tønde Rug er satt for 2 Sdr. er 8 Sdr., Biuged er satt for 12 tønder à 6 mrk. er 18 Sdr., Hauren er 
satt for vere 30 tønder Haure à 2 mrk. er 15 Sdr., Hvis Høe som her i boet nu findes er i alt tazered 
for 14 Sdr., 
 
Boehave. 
En lin wef med behørige Jern er sat for 4 Sdr. 
 
I Steer Huset. 
It Brøgger Kar er sat for 1 mrk., it mindre Brøgger Kar 8 skl., en Hand Qværn med Jern Seill og Hul 
for 2 mrk., it deigne trug for 1 mrk., 2 gamle Mell Tønder i Øster kielder à 6 skl. er 12 skl., en fløde 
kande for 6 skl., 
 
I Herberge Huset. 
En gammell Fÿrre Kiste med gammell laas fore 6 Mrk., en Øhl half tønde som er udÿgtig for 8 skl., 
en gammell Meell tønde 2 mrk.,  
Nog Boehave  én arbeids Vogn med smaa steier er sat for 3 Sdr., en endnu én gammell arbeids 
Vogn for uden stier for 6 mrk., og én arbeids Vogn for uden stier er sat for 2 mrk., en Ploug med 
behørig Jern Drett Juhl og bølte 2 Sdr.2 mrk., 2 gamble Harre med trætinner á 8 skl. er 1 mrk.,  
I Herberg huset . 
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En Spinde Rook for 4 mrk., it Sengested nord øst i samme forde hus for 3 mrk., en Sengested 
wester till 2 mrk.,  
 
I Meell Huset  
2 Gamble Meell tønder til à 14 skl. er 1 mrk. 8 skl., en half tønde med en bon udi for 4 skl., 
 I spise cammered  en salte tønde for 12 skl., en gammel ballis for 4 skl., en gammell halftønde 4 
skl.,  
Sengeklæder i Herberghuset  
I nørre seng  en blaa ranned gammell bolster overdÿne for 2 Sdr.1 mrk., en Ullen underdÿne 1 Sdr 
2 mrk., en linnen underdynne 1 Sld. 2 mrk., it brugarns lagen 1 Sld., it blaargarns lagen 3 mrk., en 
blaa ranned ollmerdugs hoved dynne er sat for 1 Sld. 1 mrk., en hvid ullen hoved dÿne for 3 mrk., 
en nÿe linnes Hoved dÿne for 2 mrk.en blaaranned fored Pude foruden linnes vaar 1 mrk.4skl., I en 
seng vester til i Herberghuset  3 ullen Sengedyne stykket sat for 2 Sdr. er 6 Sdr., 2 linnes puder  
foruden vaaehu  1 mrk.8 skl., er 3 mrk. endnu én linnes pude uden vaae 1 mrk.4 skl., it  
blaargarns lagen for 2 mrk.8 skl., endnu it blaargarns lagen  for 2 mrk.,  
 
I Krobhuset. 
I pige sengen en ullen overdÿne 5 krk., en ullen sort ranned underdÿne for 4 mrk., en gammell 
linnes hoved dÿne for 1 mrk., en ullen sort ranned hoved dÿne for 12 skl., it nÿt blaargarns lagen 
for 2 mrk., 2 gamleblaargarns lagn à 1mrk. er 2 mrk.,  
Summa  andrager forskrefter i dag angifvende og wurderede løsøre goeds till  
penge 332 Sdr. 2 mrk. 8 skl.,  
og som dagen er nu forløben saa sluttes denne forretning der ved at dend: morgen igien end 
videre kand foretaget, holdet som forskrefvet staar med denne forretning  er Passered og til 
ganged dis til widnesbÿrd under wore hender og Signeter Skifte stade dend 28 November A: 1703. 
C.Leegaard,       H: Brugman           Hans Mortensen,          
  Peder P:M:S: Mogensen,   Peder P:H:S: Hansen        Hans H:R:S: Rasmussen ,       Lars L:R:S: 
Rasmussen, Peder P:A:S: Arristsen,    Ohle O:J:S: Jensen ,       
  Per P:P:S:H: Peersen Høÿ,   Peder P:D:S: Dirichsen,   Jens J:L:S: Larsen. 
 
 
Nestfølgende dend 29 November: Berørte aar 1703 er atter med denne forretning udi for skrefne 
de vedkommendes nærværelse end videre fortages, og saa er Pahsered følgende nemblige. 
 
Tin. 
Fad med toe stempell paa vegtig til penge 1 mrk.8 skl., 2 smaa dÿbe Tinfade med 2 stempell er 
vegtig til penge 5 mrk., 5 smaa Tin tallerkener med 2 stempell er vigtig til penge 6 mrk. 4 skl., en 
liden Tin skaale er vigtig til penge 3 mrk., 
 
I Huggehuset. 
En Jern hammell med Kabell seeler og 2 Kabell hals seeler 12 skl., en gammell Jern hammell med 
Kabell Seeler og Kabell hals seeler for 8 skl., en tra brakke hammell med kabell seeler og 2 hals 
seeler for 8skl., 2 gamble miletømme med haartøen string stÿkket sat for 6 skl er 12 skl., 
 
Paa Lofted. 
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2 gamble Kors Seisser med bom og ringe à 12 skl. er 1 mrk.8 skl., 2 tønder tovske Rug à 2 Sdr. er 4 
Sdr., 8 tønder Havfre à 2 mrk. er 4 Sdr., Paa Stue tilled en gammell Kiste med noget brudet linned 
for 2 Sdr., en gammel Kiste med noget uld udi for 1 Sdr.2 mrk., en gammell tønde med 2 skepper 
Erter udi for 3 mrk., én gammell straabonds tønde for 4 skl., it gammell øll Kar for 12 skl.,  
I en Kalike tønde 3 huder sat en hud for 1 Sdr. en hud som er mindre for 3 mrk.,nog én liden Kalket 
hud for 2 mrk.,  
 
I Øster Lade.  It Slæde Kar for 3 mrk., 
 
I Nørre Lade. 2 par gamble Høe stir begge sat for 1 mrk., it gammell aar med bihl for 12 skl.,  
I Stuen. 
It gammell Fÿrrebord med lugt foed for 1 Sdr.2 mrk. og skeste endnu it gammell Fÿrrebord med 
oben foed for 2 mrk., it gammell Wraaskab med 2 laasfaste dørre og it aabet rum mit udi af 
Fÿrretræ for 1 Sdr.2 mrk.,en Sÿed benike dÿne med spoet skodet under foer 2½ alen lang for 
Bordenden for 1 Sdr.2 mrk., en Wefved beneke dÿne med spaell skødet underfoer 2 alen lang for 3 
mrk.,en nÿe Vefved Benke dÿne paa Nørre benk 5 alen lang for 7 mrk., en Sÿed Agedÿne med guhl 
og sort underfoer er sat for 1 mrk.8 skl., 
  
 I Krobhuset  
En gammell Fÿrre Kiste med en gammell laas for 1 mrk.8 skl., en øre bøtte med laag paa for 8 skl., 
Nog i Stue en flamsk Agedÿne med gult og sort ranned underfoer 4 mrk., en ÿed Agedÿne med gull 
ranned underfoer for 4 mrk., en Sÿed Benkedÿne med gull bon, og gull ranned underfoer fem alen 
lang 6 mrk., en spael skodet Benkedÿne med gammell under foer femb alen lang under vindue 4 
mrk., it gammell ranned ride Hiønde for 1 mrk., it sÿed Hiønde med gull skin under og knapper paa 
hiørnene 3 mrk., it gammell Sÿed Hiønde med skin under og wipper i hiørnene for 1 mrk.8 skl. it 
gammell Sÿed Hiønde med ranned underfoer for 8 skl.,  
Denne Sahl: Qvindes I Fare Klæder angaaende da blest de rettelig deelt imellem arfvingerne efter 
lod kastelse, og de mÿndige arfvinger annammede fore sin part, og tilfalt dend afdøde denne 
Sahl:Qvindes Daatter Kirstene Oluf Jensens i blant andre sine Søskendes laader son findes eftter 
lestvende mand nu til sig annammed at linklæderne 1 mrk.5 skl., og af I fare klæderne 10 
mrk.13skl., hvor for blest udlagt it sortte Pollemites skiørt for 10 mrk., og af én sort fifskafttes kioll 
13 skl., som tilsammen er penge 3 Sdr. 2 skl., hvortil børnenes fader i sin tid have at svare nemblig 
til hver søn 2 mrk.111/9 skl., og foer daatter 1 mrk. 55/9 skl., og som Peder Hansen denne Sahlig 
Qvindes efter lefvende mand hans klæder ieke var saa god som bemelte hans hustrus I Fare 
klæder som arfvingerne er nu blestu imellem deelt, saa ind geok samptl: med arfvingerne og 
bevilgede Peder Hansen derimod at nÿde en graa gillet Hest som ieke i Registeringen er indført 
dend Peder Hansen foruden skifte saaledes at nÿde og beholde, og derforuden af det taxerede 
sterfboes middell at skall Peder Hansen tillegges en af forud: Kobber Kedeler som er paa én fiering 
stoer taxered for 6 Sdr.2 mrk., Nog blest angiven den Steeøe Rug som her ved gaarden i forlede 
efter høst er saaed som er 2 tønder hver tønde Rug er sat for 2 Sdr. er 4 Sdr.,  
Summa andrager for skrefne dette Sterfboes løsøre middell til penge 373 Sdr. 1 mrk. 8skl.,  
Hvor saa samptlig med arfvingerne at Skifte forwalteren blef tilspurt om de hafde mer at angifve af 
løsøre godset, dertil de svarede ej meere at væreend end gifved og for skrefvet staar.  
Saa blef af Peder Hansen nu fremb lagt it pante bref datered dend 5 juli A: 1651. og for meldee 
saaledes nemlig Jeg Mogens Christensen boendes mand: Clemensker sogn paa Borringholm 
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kiendes og witterlig giør med dette mit aabne breft mig af ret vitterlig gield skyldig at vere, ærlig 
og fornueftig mand Hans Jensen i samme sogn tov hundrede og ti Sdr. hver daler beregned till 64 
skl., danske, som hand mig af it venligt laan, laant og med for tragt haver, for hvilke 210 Sdr., ieg at 
beraad hvo og strie willie, saa og med min Hustrus minde og samtykke pantt setter til fored:Hans 
Jensen hans hustru og arfvinger, min gaard og grund som eigen sielf i boer, som er den 15 i talled, 
bering ned, med ald sin tilliggende Eiendom udi ager Eng Skouf og Mark fiske wand og Fægang, 
waadt og tørt inden og uden gierde inted fraskilt eller under taget i nogen maader, her efter at 
maa hun nÿde bruge og beholde udi 20 samfulde aar, som it fast brugeligt uned pant, det første 
aar at beregne fra nærværende aar 1651. om midfaste og intil samme 20 aar om midfaste tid ere 
forløbne dog imidlertid skall hand til forpligted være samme gaard at holde Vedhefted og lige, 
frede skoufven dend ike til upligt for hugge eller for hugge udi Etem skall og deraf rede og udgive 
ald Korn Skatt og Tÿnge som til Kongl: Maÿ: og Crones tillige med Egt C vegt bør at grøres og 
gifnes, sampt Keieken Præsten og Deignes i lige maade deres rettighed, og naar samme 20 aar ere 
forbi løbene, da skall igeller denne arfvienter til forpligted vere, at til stille Hans Jensen  eller hans 
arfvinger samme fored:210 Sdr.udi én samled Summa midste med meleste, om eig eller mine 
arfvinger behører dem, og dette mit for paa udgivene pantebref i saa maader at indfri paa det 
kand vere og blive ham og hans arfvinger og mig og mine arfvinger foruden skade og Skadesløs 
holden i alle maader  , at saaledes fast og urygged skulle holdes og efter kommes efter som for 
skrefvet staar, des til m: ones beved trykker eig mit sigete her neden fore, hvilket eig en dag saa 
yder merer til Ringe vill bekrefte og vedstaa, venlige ombedendes Laurs Hansen ting fouged i 
Nørre Herred og Peder Olufsen skriver iben: at de til des tønder witterlighed og sandheds 
bekreftelse dette mit udgivne pante bref med mig forseigle ville, hvilket vi og efter kommer, efter 
di saa er gaard og hared eftersom for skrefvet staar Actum Clemensker sogn paa Borringholm  
dend 5 juli 1651. 
Videre stoed derpaa skrefven læst inden Nørre Herreds ting  fredagen dend 25 juli 1651. og ved 
stoed Mogens Christensen dette brests indhold udi alle maader læst paa Skifted efter salig Hans 
Jensen og hans sal: Hustru den 23 februar A: 1678. læst udi Nørre Herredting dend 2 may 1679 
læst inden Nørre Herredting dend16 marti 1688 som samme pantebref I sig sielf om for melder, og 
der for samme pantebrefs  
Summa nu imellem denne salig Qvindes arfvinger til sterfboes middell er anført som for berørte 15 
gaard i Clemensker sogn er til underpant for som er penge 210 Sdr.. og blef samme pante bref nu 
læst og paa skreven og Peder Hansen  igein lefvered . Eftter it andet pantebref udgivet af Lars 
Hansen for duen boende i Kieregaards I  Rÿdsker sogn datered den 31 oktober 1673. og samme 
dag inden Nørre Herred ting stad fested til Sahl: Hans Jensen boende til forne paa Tÿndekulle i 
Clemensker sogn som var Peder Hansens fader, som indeholder at Lars Larsen paa 16 aars tid til 
berørte Hans Jensen, hait er til under pant satt dend 14 gaard i Clemensker sogn for penge 80 Sdr., 
med videre samme pantte brefts formelding, som nu blef læst og paa skrefven foruden oven 
skreftne firehied- tinge Sdr., befindes efter at J A Skiftebrest opretted efter berørte Salig Lars 
Larsen som ved døde afgiek  dend 29 November 1697 paa 4 Woednede i Rÿdsker sogn des 
andledning at Lars Larsen skall have bekommed tvende Kaer som Enken har ved gaaet for 10 Sdr. 
er saa som dette Sterfboet til nÿtte anføres at dend 14 gaard i Clemensker sogn nu imellem disse 
arfvinger til dette Sterfboes middell anføres for penge 90 Sdr. 
 Summa Andrager for skreftne tvende Gaardens pante penge till 300 Sdr.  
Summa Summarum andrager saa dette Sterfboes løsøre og for de penge i alt til penge 673 Sdr. 1 
mrk. 8 skl. 
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 og som dag nu er forløbes saa sluttes denne forretning der ved at den nest morgen end videre 
kand foretages, dette saa at vere til ganged og Pahsered Testerer. 
H: Brugman          Hans Mortensen,           Peer P:M:S: Monsen,      
Peer P:H:S: Hansen        Hans H:R:S: Rasmussen ,       Lars L:R:S: Rasmussen,        
Peer P:A:S: Arristsen,   Ole O:J:S: Jensen ,        Peer P:P:S:H: Peersen Høÿ,  
         Peer P:D:S: Dirichsen,   Jens J:L:S: Larsen. 
 
Dend 30 November foretages og saa Passerede som her efter følger udi forskreftne ved 
kommendes nærværelse nemb lige først bleft angives efter skrefne bortskÿldig Gield og 
Prætensioner, og er saa sides dertil giort udlæg som følger nemblig Hvis Peder Hansen til Amtstue 
er skÿldig efter dend efterretning som er med deelt i bog klaringen dend 27 Februar 1703 under 
Øfrighedens hender som er 20 Rixd 5 mrk. 13 skl., Loved Peder Hansen sielst at vill svare til 
foruden at derfor dette Sterfboet noget skall afgaae, nog anføres for A: 1703. resterende landgilde 
for begge gaarderne 14 og 15 i Clemensker sogn Peder Hansen begge under dÿrkning haver, som 
begge skÿlder aarlig 10 lispund 10½ skaallpund Smør, hvor paa findes att vere i Amtstuen ÿt 
forberørte aar 1703. tvende gange 3 lispund 12 skaalpund Smør, bliver saa igen til rest 6 lispund 12 
skaallt. Som efter Rentten taxten bereignes lis pundet for 6 mrk. 6½ skl. andrager till penge 10 Sdr. 
3 mrk. 4 skl. Skal ÿdes af begge gaarder til Kongen Kirken Præsten Deignen og Herreds fogden til 
samme 6 tønder biug hvilket efter som loved er for her til boeds middell beregned og sat her nu 
for samme priis anslages, som Peder Hansen  in natura skall ÿde tønde for 6 mrk. anslages er 9 Sdr. 
Item skall ÿdes till Kongen Kirken og Præsten for begge gaarder 10 tønder Havfre som og i lige 
maader innatuea af Peder Hansen skall ÿdes og derfor i ligemaader efter forhes indførte taxt 
bereignes tønde for 2 mrk. er 5 Sdr. Nog anføres bog Clarings penge for 1703. som er af dend 14 
gaard 10 Sdr.2 mrk. 14½ skl. for dend 15 gaard bog Clarings penge 9 Sdr. 2 mrk. 6½ skl. Summa 45 
Sdr. 9 skl.  
Sogne Præsten Hr. Oluf Jensen Aalborrig tilkommer efter forening for denne Sahl: Qvindes lig 
begiengelse penge 12 Sdr.  
Sogne Deignes Peder Jacobsen Wejer tilkommer og efter forening for denne Sahl: Qvindes lig 
begiengelse 2 Sdr.2 mrk. Peder Hansen er bevilged som forhen her udi meldes ham skall til ligges 
paa i Fare Klæder penge 6 Sdr. 2 mrk  
Henning Bohne i Rønne lod fordre for én læst Ha: d Kalk som Peder Hansen af ham til Kirkens 
fornødenhed haver bekommed for 9 Sdr.  
Haager Olufsen Smid boende i Rønne fordred efter sin Seddell for arbeids løn til denne S: Qvindes 
Lig Kiste til Kireke og ellers i boet med Jern samt og for 2 potter Trae til sammes penge 7 Sdr. 3 
mrk. 
 Jens Kieldsen i Hasle fordred efter sin Seddelens indhold slem opløb til penge 6 Sdr.2 mrk.11 skl. 
Befindes at Peder Hansen er til ordnet paa Skifted efter Holger Pedersen paa Ting saa for hans Søn  
Herman Holgersen som tilkommer ham efter sin S: Fader hoved Summa 27 Sdr.3 mrk.2 skl. Rentter 
deraf ter siden 97. in Junÿ udi 61/4 aar er 8 Sdr. 2 mrk. 6 skl. er saa Capital og Rette penge 36 Sdr. 
1 mrk.8 skl.  
Jens Jørgensen i Rønne fordrer eftter sin Regnskabs indhold som Peder Hansen Vedstod penge 8 
Sdr.: 
Esper Larsen i Rønne lod fordre for Lig Kiste arbeidesløn 14 mrk. Nog for forstrekning til udfarten 9 
Sdr. og for én pott Brinde Vin 1 mrk. er 12 Sdr. 3 mrk. 
Bÿefougden S: Eskill Nielsen lod fordre for en tønde øhl penge 3 Sld., 
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Capitain Mortten Bohne i Hasle lod fordre for it skaalpund Tobak 1 mrk.8 skl.  
Hans Larsen af Rÿdsker sogn indgaft her paa skiftted sin skriftlig mening som indeholder at hand 
var nærinsste till at indfir dend 14 gaard i Clemensker sogn som hans Sahl: fader Hans Jensen 
haver i pantsatt, og angaft der hos at de var for Dumbebÿgt, da den blef udi pantsatt  men nu Øde, 
og vill meene at faa afslag paa pante pengene I sæden for de Huse som da var paa sæden paa for 
berørte 14 gaard, frembviste og den hos it udtag af hans Sahl: faders Lars Larsen  Skifttebreft som 
melder til meening at Peder Hansen paa samme Skiftte som holtes efter  Salig Lars Larsen paa 4 
Worned i Rÿdsker sogn dend 29 November: 1697 haver ladet læse omrørte panttebreft og hen 
skiød sig til Nørre herreds ting bog, om 2de : Køer for 10 Sdr. for en lou bÿdelse, hvor og Enken da 
har paastanden for W: sin Søn Hans Larsen nu anførte for meening eftter des Videre ud visning, 
som her i dag er bleven oplæst; Peder Hansen angaft og svarede her till, at siden gaarden bleft 
panted fra Lars Larsen, er ded ved opretted Contract inden Nørre herred sting ved loubÿdelse at 
Lars  Larsen fuldkommen overdrage imod resten de omrørte 2de : Køer Lars Larsen da eftter 
forening at Peder Hansen bekommed haver, hvorom Nørre herreds ting Bog goør for klaring i den 
12 Augusti 1692, det ammelte pantebreft inden  Nørre herreds ting er blestuen læst og 
paaskrefven, Belangende Huus Bÿgningen paa forud: 14 gaard, da foregaft Peder Hansen at hans S: 
fader hafde siden hand gaard og haft de til pant bekommed, sielf haft de der paastaden bekosted 
nogen Hus, som siden ved ulÿkkelig ildebrand er igien blestue til inted, og for medelst dend sidste 
Contaact som er ommælt er den skade Peder Hansen egen og ej ved kommer Lars Larsens 
arfvinger meere paa samme gaard at Prætendere, en at være Peder Hansen og hans med arfvinger 
til Eiendom, hvilken Peder Hansens meening med arfvingerne nu her paa Sterfboed bifalt, eftter 
saada beskaftenhed og parternis  
wigtighed saa som paa ente siderne ingen fuld kommenhed enten ved skifde Conteaet eller anden 
bevis nu fremblegges allensste om rørte useeket pantebreft som til dette boes middell er anført, 
er agted Skiftte forvaltere billigt arfvingerne efter denne Sl: Qvindes Proqvota de anførte Summa 
90 Sdr. imellem deele, og Hans Larsen Prætenhion herfra Remittered till lou og Ret:  
Rasmus Arristsen af Rønne og Jens Arristsen af Nÿkker sogn møtte her paa Sterfboet, og friemb 
lagde it kiøb og Skiøde breft datered dend 1 Augusti 1633 udgivet af Hans Laursen boende udi 
Ibsker sogn till Mogens Christensen da boende paa dend 15 gaard I Clemmensker sogn, hvor udi 
Hans Laursen fuldkommen hiemker og tilstaar Mogens Christensen omrørte 15 gaard I 
Clemmensker sogn, Mogens Christensen for sig og sine at have til  fuld kommen eÿe og Ejendom 
for alle og én hvirs paatale, eftter denne berørte Skiøde breft videre indhold og for melding, som 
nu bleft læst og paaskreven, hvorefter berørte Rasmus Arristsen og Jens Arristsen som er Mogens 
Christensen Sønnes daatter Gunnell Mogensdaatter sønner og eniste arfvinger eftter hende sig 
deres Rettmessige adgang udi og til berørte 15 gaard, til holder at være berettiged, og angaft 
videre Rasmus Arristsen, at hand ved egen person hafde til budet Peder Hansen , som nu beboer 
denne omrørte 15 gaard baade Sæde og nestgang og Peder Hansen skall alene hafve i sked sin 
penge, og foregaft Rasmus Arristsen og Jens Arristsen , at dehaftve holt Skiolt og af hent deres 
Sæde og adgang til denne 15 gaard i Clemmensker sogn til Hans Thorsen i Nÿlaursker sogn , at 
Hans Thorsen skall have dend samme magt rettighed og adgang til at indfri gaarden fra Peder 
Hansen og hans med arfvinger, som de silst Ramsus og Jens Arristsen berettiged som før er melt 
efter deeom det af den till Hans Thorsen udgifvete Skiødes formelding, som nu i dag bleft læst og 
paaskrefven og er Datered dend 6 November 1703 Peder Hansen benegted at ham ieke var noged 
Sæde til buden, og meente hand var nærmeste at kiøbe Sædet end nogen anden efter som hand 
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har haft gaarden under hæfd og Dÿrekning, som Skiftte forvalteren, Remittered til parternis 
forening eller og til lou og Rett. 
 Peder Mogensen én tieniste kaell I Clemmensker sogn fordred tienisteløn for 1702 at restere 10 
Sdr. for at grant under denne Sahl: Qvindes lig Accordered 1 mrk. 4 skl. Gundell Jensdaatter 
tilkommer tienesteløn som hende bleft bevilged 4 mrk. Peder Olufsen i Gudium tilkommer eftter 
Peder Hansens beretning 2 mrk. Lars Hansen paa Biørnegaarden i Clemmensker sogn paa sin egen 
og begge sine brødre Hans Hansen og Herløf Hansen veigne slene endnu er udenlands Item Anders 
Hansen i Skinne Mÿre i Clemmensker sogn, paa sin hustrue Karne Hansdatter, og Michell Pedersen 
af Nÿlarsker sogn paa sin hustru Moder Birgete Hansdatter, saa og bemelte Anders Hansen paa sin  
hustruis Søster Boell Peder Hans vegne af Vester Marker sogn, møtte herpaa Sterfboet og 
samptlige fordrede 70 Sdr. som dem skulle være berettiget af de 210 Sdr. som denne 15 gaard er i 
pantsat fore til arfvepart efter deres Sahl: fader og Moder Hans Jensen og hans Sahl:hustru af 
dend 15 gaard i Clemmensker sogn, som dem imellem skulle komme til deeling. Peder Hansen 
hertil svarede, at hand haftde ike formodet at hans søshinde som før er melt skulle væregaa dend 
forening som er skeed dend 17 Martÿ 1680 som de paa slettpapir haver indgaaet med ham, eftter 
at deres Sahl: fader og Moder  Hans Pedersen og hans Sahl: Hustru var ved døden afgangen, og de 
da anslage denne omrørte 15 gaard dem indbÿrdes imellem for 140 Sdr. saa som paa dend tid 
ingen stoer forlang sell var eftter gaarder som nu paa disse tider ere, og for holte Peder Hansen sig 
derved og formeente eftter loves, at hvis de paa dend tid med Haand og Mund haftde lovet og 
indgaaet motte billiges ved magt stande, og des til bekefttelse fremblagde Peder Hansen en 
skreven Contract paa slet papir som de berørte 17 Martÿ 1680 alle med egens hender have 
underskreftved, end og til ÿdermere bekrefttelse fremblagde en mihive fra sin udenlands broder 
Herløf Hansen Datered Kiøbenhanfn dend 13 oktober 1699  
Hvor udi Herløf Hansen anmoder Peder Hansen og hans Sødskiende om én deell gahve, ham til 
hielp at hensende, hvorudi  Herløf Hansen eÿ lader melde om nogen slig Prætention, som nu Peder 
Hansen ufor modentlig af bemelte sine Søskende paa kommer ved for meenende unødvendig 
Prætenhioner, og haftde de bekommed fornøgelse hver sin anpart af de 140 Sdr. hvoraf hæer 
Sødskende sin anpart ved staad nu herpaa Skiftted forhen at have bekommed, og fantes ieke 
Mechell Peders Hustru fader Thor Hansens Haand under samme forening Conteact, og derfor 
formeener Michell Pedersen at Thor Hansen hafde magt till at fordre sin hustruis andpart  af de 
sidste 70 Sdr. hendes andpart andgaaende pante breft unds for melding, eftter slig beskafenhed 
henvist Skiftte forvalteren denne Prætention till Lov og Rett  
Karne Anders Hansens i Clemmensker sogn fordred for sin umage, og en deell brende vin som hun 
her till boed haver tillat, frilelet blest Accoederet for penge 2 Sdr.  
Eftter Kierkebogens indhold andgaaende St. Clemments Kirke gor fri leken denne Sahl:Qvindes 
eftterlest vende mand Peder Hansen endnu fremb deeles værger, befindes eftter Liquideret 
Regnskab, at Peder Hansen bliver Kireken skyldig eftter sluttet Regnskab till 1 Maÿ  1703. Datered 
dend 11 Junÿ 1703. penge 147 Sdr. 2 mrk.6 skl. af hvileke Summa Peder Hansen haver i behold og 
udsat paa Rentte till Povell Hartwig i Allinge, hvorom Peder Hansen haver forsikring i Hartvig 
Willums for hen Ejede gaard og grund beliggende i Allinge for 26 Sdr. bliver saa igien som af dette 
Sterfboes middell skall udlegges penge 121 Sdr. 2 mrk. 6 skl. 
Imod denne Sahl: vindes udfart rller begravelses bekostning og meere som Peder Hansen af 
Sterfboet, middell skall nÿde udlæg for penge 50 Sdr. Skiftte forwalteren for sin umage med denne 
forretning med slet papir till ald Skifttets fornødenhed i alt S R C er 12 Sdr. Stemplet papir til denne 
Skiftte forretning for 2 Sdr. 2 mrk. Wurderings mændene for deres umage have 4 mrk. er 2 Sdr.: 
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Saa bleft Peder Hansen og samptlig arfvingerne af Skiftte forwalteren tilspuet, om de hafde mere 
Gield som dette Sterfboe kunde være skÿldig, hvortil de svarede att de ieki viste meere at dette 
Sterfboe var skÿldig : de heller angaft sig fleere med nogen Prætention end her udi forhen findes 
indførtt hvor for saa dend for skreftne Gield er sammen reigned med ald Prætentionoene,  
Som  andrager til sammen penge 358 Sdr. 3 mrk. 14 skl.  
Ligned bliver i behold af dette Sterfboes fulde Summa løsøre og Jordepenge til sammens penge 314 
Sdr.1 mrk. 10 skl.  
Hvoraf Stiffaderen Peder Hansen tilkommer dend halfve part som er penge 157 Sdr. 13 Skl.  
Dend øfrige halfve part deeles imellem denne Sahl: Qvindes børn, som først er at regne 2 Sønner 
og 5 Døttre er af dend Summa en broder laad penge 34 Sdr.3 mrk. 11,7/9 skl. og en Søster laad 
penge 17 Sdr. 1 mrk. 13,8/9 skl. 
Og som samptlig arfvingerne indgiek og samtÿkker at ved udlegged skall sker udtag for dend 
andpart ST: Climments Kireke her af Boet til kommer og ind før till udi denne 15 gaards 
Clemmensker sogns pantepenge, som før er melt, saa bekommer derimod én haer arfving for sin 
udregnede arftve part bekommer destomeere Løsøre gaedt  Og at have Reste af dend 14 og 15 
gaard: Clemmensker sogns Jorde penge tillige Skiftte og Deeling, som en haer ved sin Laad skall 
tillegges i morgen efter di at dagen nu er forløbes, hvor for vi ni eÿ  meere af denne forretning for 
kand foretage men derved er slutted at beroe, for skreftve saa i dag at wære til ganged og 
Pahsered som for anfindes indført testerer . 
H: Brugman.   Peder P:H:S: Hansen.   Hans Mortensen .   
Peder P:M:S: Monsen.  Hans Rasmussen. Lars L:R:S: Rasmussen 
Ohle O:I;S:Jensen,  Peder P:A:S: Arristsen,    Peer P:P:S:H: Pedersen Høy ,   Peer Dirufsen,          
Jens Larsen.  
 
Dend 1 December samme aar 1703. er atter udi de ved kommendes nærværelse I fortagen og til 
forskrefne Gields fordringer og Prætentioner udlagt saaledes som herefter følger nemlig,  
Dend  resterende Landgilde og tjinde som for hen her udi er Specificered op drager till penge 45 
Sdr. 9 skl. udlagt der for 4 Tønder Rug i straaet á tønde 2 Sdr. er 8 Sdr. 12 Tønder Biug i straaet  
tønden er sat for 6 mrk. er 18 mrk. 30 tønder Haufre i straaet á 2 mrk. er 15 Sdr. aft Gøet er her til 
udlagt penge 4 Sdr. en Øll half tønde for 9 skl.  
Sognepræsten Hr. Oluf Jensen Aalborring for sin fordring 12 Sdr. udlagt af Gøet som er for 14 Sdr. 
taxerd deraf alt haves de 10 Sdr. en tønde for sken Rug oaa lofttet 2 Sdr.  
Sognedegnen Peder Jacobsen Weyer for sin fordring 2 Sdr. 2 mrk. derfor er udlagt en tønde Rug 
paa lofttet for 2 Sdr. En tønde Havfre paa lofttet for 2 mrk.  
Peder Hansen for sin anpart som før er mælt aff Ifare klæder denne 6 Sdr. 2 mrk. udlagt en 
Kaabber Kedell paa en fiering stoer for 6 Sdr. 2 mrk.  
Henning Bohne i Rønne for sin fordring 9 Sdr. udlagt én Rød Stud er sat for 6 Sdr. én Røe Qvige  
hvid under bugen er satt for 3 Sdr.  
Haagen Olufsen Smed i Rønne for sin fordring som er 7 Sdr.3 mrk. udlagt en Rød Koe for 5 Sdr. en 
Røe bleged Qvige 2 Sdr. 2 gamle Harrer med træ tinner á 8 skl. er 1 mrk.  
Jens Kieldsen : Har slef for sin fordring 6 Sdr. 2 mrk. 11 skl. er udlagt en Rød braaged Koe for 5 Sdr. 
en Rød hilmed Qvige for 1 Sdr. 2 mrk. it Deigne trug for 1 mrk. til overs 5 skl.  
Mÿndlingen Herman Holgersen som Peder Hansen for hen er tilordned at Værge for, og 
fremdeeles hans Værge forbliver, for Capitall og Rentte ham  tilkommer som før er melt 36 Sdr. 1 
mrk. 8 skl. Derfor er nu udlagt én Røe braaged Hest Gilling 8 Sdr. én Brun braaged Hest Gilling for 8 
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Sdr. én Rød blissed Koe for 4 Sdr. 2 mrk. I en Seng Vester till i Herberghuset 3 Ullen senge Dÿner á 
2 Sdr. er 6 Sdr. 2 Linnes puder uden linvaar á 1 mrk. 8 skl. er 3 mrk. endnu en Linnes pude uden 
linvaar 1 mrk.4 skl. én sort Koe Hvid under bugen for 5 Sdr. én gammell Fÿrre Kiste med gammell 
laas fore i Herberghused for 1 Sdr. 2 mrk. it blaargarns lagen for 2 mrk. 8 skl. endnu it blaargarns 
lagen for 2 mrk. paa stue tilled it gammell Øllkar 12 skl. Dend største Hud i Kalike tøndes 4 mrk. 
Jens Jørgensen i Rønne fordred 8 Sdr. derfor tillagt en rød hielmed Stud for 6 Sdr. it rød skiøldet 
Studnød 2 Sdr. 
 Esber Laursen i Rønne som fordrer 12 Sdr. 3 mrk. er udlagt én Sort Koe for 4 Sdr. 2 mrk. én bleg 
hielmed Koe for 4 Sdr. 2 mrk. én arbeids vogn med smaa stier for 3 Sdr. it graa belted galt Svin for 
3 mrk.   
Bÿe Fougden Eskill Nielsen for sin fordring 3 Sdr. er udlagt en guhl bleged vige for 3 Sdr.  
 Captinin Mortten Bohne i Hasle for sin fordring 1 mrk.8 skl. tillagt it Sÿed Hiønde med Skin under 
og wipper i hiørnerne for 1 mrk. 8 skl. Peder Monsen én tienisti karl som fordrer tienisteløn 10 Sdr. 
er udlagt, én mørekbrun small blisset Hest Gilling for 4 Sdr. én sort Koe med 2 hvide horn er sat for 
5 Sdr. en Sÿed Agedÿne med guhl ranned underfoer 1 Sdr. for at Grave til denne Sahl: Qvindes Lig 
1 mrk. 4 skl. udlagt paa Nørre Seng i Herberghuset én blaae  ranned Hoved pude for uden linvoer 
for 1 mrk.4 skl. Gunnel Jens daatter bevilged tienisteløn 4 mrk. tillagt én flamsk agedÿne med sort 
og guhl ranned underfoer er sat for 4 mrk.  
Peder Olufsen i Gudhium tilkommer som før er melt penge 2 mrk. Derfor tillagt dend mindste 
Kalked Hud udi Kalketønden for 2 mrk.  
Karne Anders Hansen i Clemmensker sogn som tilkommer  som før er melt penge 2 Sdr. tillagt 
derfor it røe grimmed Studnød for 2 Sdr. St: Clemments Kierke tilkommer eftter som før er melt 
penge 121 Sdr. 2 mrk. 6 skl. Hvorfor eftter samptlige arfvingernes villis og samptÿkke er giort 
indførsell udi denne fore : 15 Gaards i Clemmensker sogns pante penge for penge 121 Sdr.2 mrk. 6 
skl.  
Imod denne Sahl: Qvindes udfart er Peder Hansen som før er mælt samtÿkked penge 50 Sdr.  
tillagt derfor én Kobber Kedell paa en tønde stoer er vægtig til penge 16 Sdr. én Lÿsbrun smaall 
blisset Hest Gilling 10 Sdr. én Røe guhl gillet Hest 1 Sdr. 2 mrk. én Røe hiellmed Koe 4 Sdr. 20 
gamble Faar á 3 mrk. er 15 Sdr. én sort Stud med en hvid rompe for 3 Sdr. 2 mrk. Sehifte 
forwalteren for sin Solaeium 8 Sdr. er tillagt én Sort Stud for 6 Sdr. 2 mrk. 3 Tønder Havre 1 Sdr.2 
mrk. Skiftteskriveren for sin umage i alt 12 Sdr. tillagt it gammell otte Kanted begger Wog 7 laad á 
3 mrk.er 5 Sdr.1 mrk. én flad skaftted Sølf skee tegned 1693. Wog 2 laad á 3 mrk. er 1 Sdr. 2 mrk. 2 
gamble Sølf skeer ubrugelig med Runde Knapper paa Wog 3 laad á 3 mrk. 2 Sdr. 1 mrk. I 
Herberghuset i Nørre seng it gammell brugarns lagen 4 mrk. 4 tønder Haufre paa tilled á 2 mrk. er 
2 Sdr. Stemplet papir til Skiftte forretningen for 6 mrk. tillagt 4 Grise á 1 mrk 8 skl er 6 mrk. 
Wurderings mændene for deres umage hver 4 mrk. er 2 Sdr. tillagt it Rød Hvid manked Qvigenød 
for 1 Sdr. it Sort Studnød for 1 Sdr.  
Stiffaderen Peder Hansen for sin anpart arstie som er 157 Sdr.13 Skl. er der udlagt af dend 15 
gaards pante penge er hertil udlagt at havis 44 Sdr.13 skl. af dend 14 Gaard i Clemmensker sogn 
pantepenge at haves 45 Sdr. én guhl blisset Hoppe og it brun smaal blisset ugilled Hestføll begge 4 
Sdr. én Rød Koe for 4 Sdr.2 mrk. én Rød braaged Stud er sat for 6 Sdr.1 mrk. én Røe Herred Tÿr 4 
Sdr. en bleg stiermed Qvige med 2 Hvide bagbeen 2 Sdr. 1 mrk. en blodrød hielmed Qvigekalf for 1 
Sdr. 1 mrk. én rød braaged Qvigekalf for 3 mrk. én Hvid Soe for 1 Sdr. 3 Galte paa stie á 6 mrk. er 4 
Sdr. 2 mrk. én Kobber Kedell paa 2 spanne stoer 3 Sdr. it par dreÿnde Messings Lÿsestager for 1 
Sdr.1 mrk.   I Steerhused it brÿgge Kar for 1 mrk.  it mindre brøgger Kar 8 skl. én Liden Hand vern 
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med Jern Seill og Hus for 2 mrk. 2 gamble meell tønder i Øster Kielder á 6 skl. er 12 skl. én fløde 
Stande for 6 skl. I Herbergehuset én gammell Meel tønde for 2 skl. én gammell arbeidsvogn for 
uden stier for 1 Sdr.2 mrk. én Ploug med behørige drett Juhl og bøsse med behørig Jern for 2 Sdr.2 
mrk. it Sengested Nordøst i Herberghuset 3 mrk. i meell huset 6 meell tønder á 4 skl. er 1 mrk. 8 
skl. én half tønde med én bon udi for 4 skl. I Herberghuset i Nørre Seng. En blaaranned gammel 
bolster overdÿne er sat for 2 Sdr. 1 mrk. én Ullen underdÿne for 2 Sdr.1mrk. En Linnen underdÿne 
for 1 Sdr. 2 mrk. it blaargarns lagen for 3 mrk. En blaaranned Ollmerdugs Hoveddÿne 5 mrk. En 
tønde med 2 Skepper Erter udi 3 mrk. En nÿ linnen Hoveddÿne  for 3 mrk. 2 flade tinfade toe 
stimpell for 6 mrk. it mindre Dito for 1 mrk. 8 skl. Toe smaa Dÿbe tinfade med 2 stempell for 5 mrk. 
5 smaa tin Tallerkener med 2 stempell for 6 mrk. 4 skl. I Stuen it Fÿrre bord med lugt foed og 
skufte for 1 Sdr. 2 mrk. it Vraaskab med 2 laasfaste dørre og it aabed rum mit udi af Fÿrretræ for 1 
Sdr.2 mrk. En Sÿed Benkedÿne med spoel skadet underfoer 2½ alen for bord enden i stuen 1 
Sdr.2mrk. paa stue tilled én Kiste Med noget brudet lin udi er sat for 2 Sdr. En Kiste med noget uld 
udi for 1 Sdr. 2 mrk. En liden Tin skaall for 3 mrk.  
Dend Elste søn Hans Rasmussen for sin anpart som er 34 Sdr.3 mrk. 11 skl. er udlagt En brun 
blisset Hoppe for 2 Sdr.En liden Røebraaged Koe er sat for 4 Sdr. én fiering stoer Kobber Kedell er 
vægtig till 6 Sdr. 2 mrk. af dend 15 gaards pantepenge i Clemmensker sogn er hertil udlagt 9 Sdr. 3 
mrk. 12 skl. af dend 14 gaard i Clemmensker sogns pantepenge 10 Sdr. 2 Tønder strøe Rug á 2 Sdr. 
er 4 Sdr. én nÿe westued Benkedÿne paa Nørre benkestues 5 alen lang 7 mrk. I Sÿed Hiønde med 
guhl Skin under og Knopper paa Hiørnene 3 mrk. aar med bihl 12 skl. én sÿed Benkedÿne med guhl 
bon og guhl ranned under foer femb de lang 6 mrk. dend middell maadigste Hud i Kalketønde for 3 
mrk. én Korn seis med bøm og ringe 12 skl. Spis Kammered en halftønde for 4 skl. til overs 1 skl. 
Dend anden søn Lars Rasmussen tilkommer i Arft efter sin Sahl: Moder som før er melt penge 34 
Sdr. 3 mrk. 11 skl. tillagt af dend 15 gaards pantepenge 9 Sdr. 3 mrk. 12 skl. af dend 14 gaards 
pantepenge 10 Sdr. én blak bliset Gillet foele for 12 Sdr. én hvid Tÿekalf med 2 røde øres er satt for 
3 mrk. én gammell Arbeidsvogn uden stier for 2 mrk. én Korn seis med bom og ringe for 12 skl. I 
Nørre Seng i Herberghuset en hvid Ullen Hoveddÿne 3 mrk. en wefned benkedÿne med spoele 
skodet under foer i stuen 2 alen lang 3 mrk. I Spis Kammered i ballig 4 skl.  
Dend eltste daatter Sahl: Kirsten Rasmusdaatter som var i Egteskab med Oluf Jensen i Olsker sogn 
som hendes børn tilkommer 17 Sdr. 1 mrk. 13 skl. Der forer udlagt én røe Herred Koe for 5 Sdr. af 
dend 15 gaards pantepenge at have 4 Sdr. 3 mrk. 9 skl. af dend 14 gaards pantepenge at have 5 
Sdr. I Herberghused én Spin Roek 4 mrk. it Sengested westen til 2 mrk. én poel skodet Benkedÿne 
med gammell under foer femb alen lang under windue er sat for 1 Sdr. ved Jens Kields udleg 4 skl. 
fore skrefne 17 Sdr. 1 mrk. 13 skl. Deeles imellem dend Sl: vindes børn som er 3 sønner og 3 døttre 
er deraf brødernes laad 15 mrk. 8 skl.og hvor daatters laad 7 mrk. 12 1/9 skl. som faderen Oluf 
Jensen sine børn i frembtiden haver at til svare.  
Dend anden daatter Karne  Peder Arristsen tilkommer 17 Sdr. 1 mrk. 13 skl. tillagt af dend 15 
gaards pantepenge at have 4 Sdr.3 mrk. 9 skl. af dend 14 gaards pantepenge att have 5 Sdr. én 
Kobber Kedell paa 2 spanne stoer for 3 Sdr.  én rød Qvige for 2 Sdr. 2 mrk. I Krobhuset én Ullen 
overdÿne for 1 Sdr. 1 mrk. it Sort galt Svin for 3 mrk. én øre bøtte med lang sat for 8 skl. deraf de 4 
skl.  
Dend 3de Anneke Peder Høÿs tilkommer 17 Sdr. 1 mrk. 13 skl. tillagt af dend 15 gaards pantepenge 
at have 4 Sdr.3 mrk. 9 skl. af dend 14 gaards pantepenge att have 5 Sdr. én lin West med behørige 
Jern for 4 Sdr.it Rødrÿgged Tÿrnød for 1 Sdr. 3 mrk. it gammell Fÿrre Bord i stuen med aaben foed  
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2 mrk. én saltire tønde i Spis Kammered 12 skl. I Krobhuset én Ullen Sort Ranned underdÿne for 4 
mrk. én træ brakke Hammell med Seeler og 2 hals seeler for 8 skl.  
Dend 4de daatter Sidlene  Peder Direchs tilkommer 17 Sdr.1 mrk. 13 skl. tillagt af dend 15 gaards 
pantepenge at have 4 Sdr.3 mrk. 9 skl. af dend 14 gaards pantepenge att have 5 Sdr. én liden rød 
Stud 4 Sdr. I Krobhuset én linnes hoveddÿne for 1 mrk. én Ullen Sort ranned Hoveddÿne 12 skl. 2 
gamble blaar garns lagen 2 mrk.  I Huggehused  én Jirned Hammell med Seeler og hals seeler for 
12 skl. én Dito for 8 skl. 2 gamble Mile tømmer med Haartøm strenge 12 skl. it Slade Kar I Laden 3 
mrk. 2 par gamble Høestier 1 mrk. én Sÿed Agedÿne med guhl og sort under foer 1 mrk. 8 skl. én 
Fÿrre Kiste i Krobhuset med en gammel laas for 1 mrk. 8 skl. it gammell ranned Ride Hiønde for 1 
mrk. it Sÿed Hiønde med ranned under foer 8 skl.  
Dend ÿngste daatter Ingeborg  Jens Lars tilkommer 17 Sdr.1 mrk. 13 skl. tillagt af dend 15 gaards 
pantepenge at have 4 Sdr.3 mrk. 9 skl. af dend 14 gaards pantepenge att have 5 Sdr. én Rød 
hielmed Hoppe med it brun stierned Hestføll som er ugillet sat for 4 Sdr. én rød braaged stak 
rømped Stud for 2 Sdr. 2 mrk. it nÿt blaargarns lagen i Krobhuset for 2 mrk. Ingeborg  Lars Jens 
tillagt for resten 2 mrk. 4 skl. itt  sort Hovdet galt Svin er satt for 2 mrk. 8 skl. tilovers 4 skl.  
Eftter at saa var udlagt, saa blest atter samptlige dette Sterfboes arfvinger og vedkommende  af 
Skifteforwalteren til spurt om de endnu hafde meere att  angifve til dette Sterfboes middell eller 
og videre boet skÿldige Gield, hvortil de svarede at de ike viste meere at angifve end andgivet er, 
og for skrefvet staar, hvor ved dette Skifte sluttes, hvilket at saa er til ganged og Passered som for 
skrefvet staar des til Widnes bÿrd under nore henders paa skrift  
Skifte stades dend 1 december 1703.   H: Brugman.   Peder P:H:S: Hansen.  Hans Mortensen    
  Peder  Monsen.  Lars L:R:S: Rasmusse 
Ohle O:I;S:Jensen, Peder P:A:S: Arristsen,      Peer P:P:S:H: Pedersen Høy ,         Peer 
Dideriksen,          Jens Larsen.    Hans Rasmussen. 
Udfærdiget den 27 February 1704. 
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Anno 1703. Dend 4 December er efter Lovlig giorde tillÿsning holden Registring og Wurdering samt 
Skifte og Ligvidation efter Sahl: Erik Andersen Skomager som boede og døde paa dend 54 
Jordejendoms gaard beliggende udi Risbye Clementsker sogn, imellem denne Sahl: Mands 
efterlefvende Hustru Engelke Jacobsdaatter  for hende er efter hendes begiering til laug wærge 
anordnet Hans Bentsen boende i bemelte Clemmentsker sogn. Paa ene Side, og paa anden side 
begge deris denne Sahl: Mands med sin hustru sammen auflede børn som er 2 sønner og 4 døttre, 
hvoraf  
 
Dend eldste Søn er Anders Eriksen som er sin egen wærge. 
Dend anden Søn er Joen Eriksen lidet paa 13de aar gl. for ham er broderen Anders Eriksen till 
wærge anordnet.  
Dend eldste daatter var Karen Eriksdaatter paa 19de aar gl. for hende er til wærge anordnet Hans 
Rasmussen boende i bemelte Risbye.  
Dend anden daatter af  Anna Eriksdaatter  paa 17 aar gl. for hende er til wærge anordnet Anders 
Bek boende i Clemmentsker sogn. 
Dend tredje daatter er Sidzele Eriksdaatter paa 15 aar gl. for hende er till wærge anordnet Anders 
Pedersen paa 14 wornede i Clemmentsker sogn. 
Dend ÿngste daatter er Margrete Eriksdaatter paa 11 aar gl. for hende er til wærge anordnet Hans 
Jensen Wester i Clemmentsker sogn. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reetz og egne weigne Skifte skriveren Henrich Brugman Paa 
samme Skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans Mortensen og Lars Hansen begge boende i 
bemelte Clementsker sogn. Hvor da er foerfunden fremviist og Passered som her efter 
følger.Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En sort Hest gilling er taxered for 5 Sld. 2 mrk., en brun Hest gilling er sat for 7 Sld., en brun gillet 
Foele er sat for 5 Sld., en sodet Meer for 6 Sld.,  
Qveg. 
En røe skioldet Koe 6 Sld., en rød hielmed og skioldet Koe for 5 Sld., en sort ung Koe foe 4 Sld. 2 
mrk., en gl. sort Koe med it horn for 2 Sld., en rød Qvige for 2 Sld. 3 mrk., en sort Qvige hvid under 
bugen for 2 Sld. 2 mrk., en rød stud med en hvid plett paa lenden for 2 Sld., en rød stud for 2 Sld. 1 
mrk., it rød belted studnød for 1 Sld. 3 mrk.,  
Faar og Lam. 5 gl. Faar støkket 3 mrk., er 3 Sld. 3 mrk., 3 Lam á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaaasse á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk.,  
Svin. En graa belted galt for 3 mrk., en graa belted Soe 2 mrk. 8 skl., en hvid Soegris 1 mrk. 4 skl., 
en hvid galt Gris for 1 mrk. 8 skl.,  
Sæden i Laderne. Er af wurderings mændene anseet og befindes saaleedes, nemlig en tønde Rug i 
straaet er sat for 2 Sld., Biuged er sat i straaet for 6 tønder á 6 mrk er 9 Sld., Hauren er sat i straaed 
for 16 tønder Haure á 2 mrk er 8 Sld., hvis Høe som findes her i gaarden som er gantske ringe er 
efter aftale paa Sterfboet forblifven hos Gaarden, Enken at nyde til waar foeder. 
Kobber Wahre. 
En kobber kedell paa en span stoer er gl. og lapped er vegtig til penge 3 mrk. 8 skl., en messing 
kedell for 1 mrk.,  
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Boehawe. 
En arbieds wogn med 2 gl. smaa stier er satt for 2 Sld. 2 mrk., en ploug med forslitt jern, juhl bøsse 
løbere og ringe og drett for 2 Sld., it aar med en gl. bihl for 12 skl., en kalke tønde for 1 mrk., der 
udi er en ro hud er sat for 1 Sld., en jerned hammell med haarseeler jern nagle, og haar tøm med 
müler og 2 gl. hals seeler det til sammen for 2 mrk.,  
I steerhused. 
En haand qvern med hus og træ seill for 1 Sld. 2 mrk., en liden røste ballig for 8 skl., en øhl half 
tønde for 12 skl., en lyneborgs salt tønde for 4 skl., it gl. madskab foruden laas for, for 8 skl., it 
drøftetrug for 8 skl., it drøfte trug for 6 skl., en smør ballig for 8 skl., en brendewins otting for 4 
skl., en ege punne bøtte for 6 skl., en mindre smør bøtte 3 skl., 2 finne sy bøtter 4 skl., en finne 
kitte for 4 skl., en fyrre kitte for 2 skl.,  
Paa stue lofted. 
It deigne trug for 1 mrk., it gl. Deigne trug 4 skl., en kierner med lag og staf 10 skl., endnu en kierne 
for 2 skl., en gl. span med 2 øren for 2 skl., 2 gl. tønder for 12 skl., en gl. mell kalke tønde for 4 skl., 
en anden gl. tønde som har vered salt udi for 4 skl., en seis med bom og ringe for 1 mrk., endnu en 
gl. korn seismed bom og ringe for 12 skl., en Høe tyfve for 8 skl., en liden krak øpse for 12 skl., en 
anden gl. krak øpse for 10 skl., en gl. sleede i gaarden for 6 skl., 2 gl. harrer for 1 mrk., en tønde 
roug som er saaed af strøe korned for 2 Sld.,  
I Krobhuset. 
En øhl stande tønde for 12 skl., en gl. meell tønde for 4 skl., en gl. meell half tønde 2 skl., 
Sengeklæder fantes ike uden nogle gl. sengeklæder som Enken og børnen, hafde at ligge udi, og 
formedelst till deres nødtørft forblef de wurdered som samptlig arfvingerne samtykket der ved at 
forblifve Enken og børnenne till nødtørft at beholde. It gl. bord i stuen 12 skl.,  
 
Saa angaf Enken og fremviiste it pantebref udgifvet af Sl: Leitenant Jørgen Joensen Klov i 
Clemmentsker sogn datered Clemmentsker sogn den 3 juny 1698. og inden Nørre Herreds ting 
vedstaaet dend 3 july 1698. 
 Item Observered paa skifted efter Sahl: Jørgen Joensen dend 31 january 1702. med des indhold og 
paaskrift som nu blef læst og paaskrefven, meldende at bemelte S: Jørgen Joensen denne 54 gaard 
i Clemmentsker sogn som hammen til eyendom var berettiged till Erik Andersen haver udi pantsatt 
at nyde fri pantte rettighed udi 10 aars tid till at det aar 1708 frem kommer for penge 50 Sld., efter 
der om samme pantebref videre indhold, og formelding, og der for nu forskrefne Summa dette 
Sterfboe er till nytte anført for den fulde værdt og priis som før melt er, hvor saa Enken med sin 
laugwærge, og de til stædeværrende arfvingernes wærger af skifteforwalteren blef tilspurt om de 
hafde meere til dette Sterfboeds middell at angive, hvor til de svarede att de ike viste meere at 
angifve som dette Sterfboe kunde komme til beste end angifvet er og forskrefvet staar og derfor 
er saa dette Sterfboeds angifvende middell sammen regned som andrager efter skrefne taxt med 
pantebrefved till penge 144 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
Belangende denne Sahl: Mands Ifare eller Gang klæder saa befantes de at være ganske ringe, og 
blef afhandled der for paa Strefboet, at Enken skulle dem beholde til at paaklæde børnen med, og 
er ey noged deraf at andføre børnen imellemat deele. 
Hvornest blef angifven efterskrefne dette Sterfboe ved kommende bort skyldige Gield og 
Prætensioner, og er der til giort udlæg som her efter følger. 
Befindes efter qvitering af 30 marty aar 1703 at denne Sahl: Mand haver lefvered sin Landgilde till 
Ambtstuen for aar 1702 at indtes staar til rest, men som hvis sæd som her ved Sterfboet fantes er 
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taxered saa anføres igien der imod hvis som af 1703. aars landgilde rester saa som landgilde 
smøred og Haufren findes efter qvitering at være ydt till ambtstuen, og rester igien 1 1/5 tønde 
Biug som im natura af Enken loves at lefveris og der for her anføres efter dend pr 11 der paa her 
udi forhen er satt for 1 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Item Bog clarrings penge i alt penge 10 Sld. 3 mrk. 2 skl., er 12 Sld. 2 mrk. 6 skl., Herfor er udlagt 6 
tønder Biug i straaed er sat tønden for 6 mrk., er 9 Sld., 8 tønder Haufre á 2 mrk er 4 Sld., til overs 
1 mrk. 10 skl.,  
Nog skall ydes til kirken en tønde Biug till Herredsfougden og deignen hver en skippe Biug og till 
Præsten en skeppe Biug som andrager efter som det skall ydes in natura og afgaar det taxerede 
Biug for penge 2 Sld. 1 mrk. 12 skl., Item ydet till Sognepræsten ½ tønde Rug 1 Sld., en tønde 
Haure 2 mrk., er 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., Herfor er udlagt en tønde Rug i straaet for 2 Sld., 4 tønder 
Haufre á 2 mrk er 2 Sld., til overs 4 skl.,  
Lars Nielsen Gummeløs lod fordre 10 skl. Udlagt 2 sy bøtter af egetræ for 4 skl., en ege punne 
bøtte for 6 skl.,  
Christopher Monsen i Hasle lod fordre 11 skl., udlagt en smør ballig for 8 skl., dend mindste smør 
bøtte for 3 skl.,  
Joen Pedersen i Rydsker sogn lod fordre 12 skl., udlagt en øhl half tønde for 12 skl.,  
Sogne deignen Peder Weyer fordred foruden den it faar og 6 potter bog hvede gryn hand for 
denne Sahl: Mands ligbegiengelse har bekommed 3 mrk. 14 skl., Enken og de vedkommende willey 
være  
Peder Weyer meere gestendig end hand har bekommed, og sagde at Peder Weyer var blefven 
skyldig paa it par sko till sin dreng 14 skl., og i saa maader er denne prætension henvist till Low og 
Rett. 
Efter det skiftebref som er opretted efter Sl: Lientenant Jørgen Joensen slutted dend 7. Marty 
1702. befindes denne 54 gaard i Risbye i Clemmentsker sogn at være andslagen for 166 Sld. 1 mrk. 
1 skl., Hvor udi er giort indførsel først for pantte pengene for berørte 50 Sld., Item for Sahl: Jørgen 
Joensens børn nemlig Hans Jørgensen for sin møderne arf, som er 41 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
For  sønnen Oluf Jørgensen 41 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Daatteren Karne Jørgensdaatter for sin møderne arf 20 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
For daatteren Walborg Jørgensensdaatter 9 mrk.,  
Item Hans Hiort i Rønne er giort indførsel for  4 mrk. 9 skl.,  
Nog som de 8 mand som satte Jorde godset for deres umages betaling 9 Sld. 1 mrk. 10 skl., Hvilke 
9 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
S: Albregt Hartwig til mændene  havde betalt, og paa skifted efter hammen er blefven udlagt till 
Welb:: Hr:Lands dommer Ancher Müller, og paastoed Welb: Hr: Lands dommer Müller Hans Hiort 
og alle 4 wærgerne forberørte 4 børn Hans Ibsen Arrist Ibsen Bendt Jørgensen og Mogens 
Pedersen at will have rentte af hver sin anpart, til dem, og deres myndlinger, hvor om Enken og de 
vedkommende af skifteforwalteren blef til spurt, og prætenderede dette Sterfboes vedkommende 
der imod og formente at dette Sterfboe formedelst denne Sahl: Mand haver panted denne 54 
gaard for 50 Sld., at de der for møtte være fri for for renttis gifvelse, og at pantte brefved møtte 
staa ved magt, og ike will arfvingerne for rentten stede noget udlæg, i saamaader henviiste 
Skifteforwalteren denne prætention ved endelig dom at atskilles till lands low og rett, windes 
noget till renttens betafling, haves der for regres udi forberørte pante penge hos arfvingerne som 
dem proqvota er imellem deelt, 
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Denne Sahl: Mands udfart eller begravelses bekostning saa og i henseende till at én deell af 
børnen er saa ringe af alder blef efter aftale paa Sterfboet accordered og samstykked at Enken 
skall nyde udlæg af Sterfboeds middell for penge 30 Sld., udlagt en sort Hest gilling for 9 Sld. 2 
mrk., en brun Hest gilling 7 Sld., en brun gillet Foele for 5 Sld., en rød skioldet Koe for 6 Sld., en gl. 
sort Koe med it horn 2 Sld., en arbieds wogn med smaa stier er sat for 2 Sld. 2 mrk., en ploug med 
forde behør 2 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium i alt penge 9 mrk., udlagt 4 tønder Haufre for 2 Sld., af skattens 
udleg 1 mrk., Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte og ustemplet papir tilsammen 4 Sld. 2 
mrk., udlagt en sort ung Koe for 4 Sld. 2 mrk., Stemplet papir till dette skiftebref for penge 3 mrk., 
udlagt en graae belted galt for 3 mrk., Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk er 1 Sld., 
udlangt 2 Lam á 2 mrk er 1 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 55 Sld. 2 mrk. 3 skl., 
Ligned bliver udi behold og til deeling penge 89 Sld. 10 skl.,  
Hvor af Moderen tilkommer dend halfve part som er penge 44 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Dend anden halfvepart deeles imellem denne Sahl: Mands med bemelte sin hustru auflede 2 
sønner og 4 døttre, er deraf en broderlaad penge 11 Sld. 9 skl., og en søsterlaad er 5 Sld. 2 mrk. 4 
½ skl., 
 
For Enkens anpart som er 44 Sld. 2 mrk. 5 skl., er udlagt, en sodet Mehr for 6 Sld., en rød hielmed 
og skioldet Koe for 5 Sld., af det pantebref paa dend 54 gaard i Risbye i Clemmentsker sogn at 
have penge 25 Sld., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., it Lam 2 mrk., en kobber kedell paa en span 
stoer for 3 mrk. 8 skl., en messing kedell for 1 mrk., it aar med en gl. bihl for 12 skl., en kalke tønde 
for 1 mrk., der udi en Koe hud for 1 Sld., en jerned hammell med seeler hammel reeb haar seeler 
jern nagle tøm med miller haar tøm streng og 2 hals seeler for 2 mrk., en røste ballig for 8 skl., 
bored i stuen for 12 skl., en lyneborg salte tønde for 4 skl., it gl. medskab uden laas 8 skl., en graae 
belted Soe for 2 mrk. 8 skl., it drøfte trug for 8 skl., en fyrre kitte for 2 skl., til overs 1 skl.,  
Dend elste søn er Anders Eriksen for sin anpart som er 11 Sld. 9 skl., er udlagt en rød stud for 2 Sld. 
1 mrk., af dend 54 gaards pantepenge at have 6 Sld. 1 mrk., it drøfte trug for 6 skl., en brendeviins 
otting for 4 skl., 2 finne sy bøtter for 4 skl., en finne kitte for 4 skl., it deigne trug for 1 mrk., it 
deigne trug for 4 skl., en kierne med loug og sat for 10 skl., en hvis Soe griis 1 mrk. 4 skl., en haand 
qvern med hus og seigl for 6 mrk., ved skattens udleg 5 skl.,  
Dend anden Søn er Joen Eriksen for sin anpart 11 Sld. 9 skl., er udlagt af det pantebref paa dend  
54 gaard i Risbye at have 6 Sld. 1 mrk., it rød studnød med en hvid plet paa lenden for 2 Sld., en gl. 
kierne for 2 skl., en gl. span  med 2 ørren for 2 skl., 2 tomme tønder 12 skl., en tønde Rug som er 
saaed for 2 Sld., 2 harrer for 1 mrk., en krak øpse for 10 skl., en gl. sleede 6 skl., en Høe tyfve for 8 
skl., hos Enken 1 skl., 
Dend eldste daatter var Karen Eriksdaatter tilkommer 5 Sld. 2 mrk. 4 skl., tillagt der for af dend 54 
gaard i Clemmentsker sogn. pantte penge 3 Sld. 8 skl., it rød belted studnød for 1 Sld.3 mrk., en 
hvid galt griis for 1 mrk. 8 skl., en seis med bom og ringe for 1 mrk., ved skatten at have 4 skl.,  
Dend anden daatter af  Anna Eriksdaatter  tilkommer 5 Sld. 2 mrk. 4 skl., tillagt der for af dend 54 
gaard i Clemmentsker sogn. pantte penge 3 Sld. 8 skl., 3 gl. Gies og en Gasse for 1 Sld. 1 mrk., hos 
Sissele Eriksdaatters laad 1 mrk. 4 skl., en gl. kalke tønde for 4 skl., en gl. tønde som salt har i 
væred 4 skl., en korn seis med bom og ringe for 12 skl., en krakøpse for 12 skl., ved Margretes 
udlæg 4 skl., en stande tønde 12 skl., en meell tønde 4 skl., ved tjende at have 4 skl.,  
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Dend tredje daatter er Sidzele Eriksdaatter tilkommer 5 Sld. 2 mrk. 4 skl., tillagt der for af dend 54 
gaard i Clemmentsker sogn. pantte penge 3 Sld. 8 skl., en rød Qvige for 2 Sld. 3 mrk., til overs 1 
mrk. 4 skl., 
Dend ÿngste daatter er Margrete Eriksdaatter tilkommer 5 Sld. 2 mrk. 4 skl., tillagt der for af dend 
54 gaard i Clemmentsker sogn. pantte penge 3 Sld. 8 skl., en sort Qvige hvid under bugen 2 Sld. 2 
mrk., til overs 4 skl.,  
Widere viste de vedkommende efter anfordring af skifte betienterne ey nu at andgive end 
forskrefvet staar som dette Sterfboe kunde vedkomme, og der ved dette Skifte er slutted, hvilket 
at saa er tilganged og passered som foran findes indført, des til vidnisbiurd under vore hender og 
Zigneter. Skiftestæden Ut Supra. H: Brugman. Hans Bendtsen.   Hans Morttensen 
Lars L:H:S: Hansen. Anders Eriksen. Hans H:R:S: Rasmussen. 
Anders A:B: Bek. Anders A:P:S: Pedersen. 
   Udfærdiget den 29 February 1704 
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. 
Anno 1703. Dend 14 December er efter Advarsell til de vedkommende efter lowens maade 
efterseet og overslaged hvis gods og midler som fantes paa dend 22 gaard i Østermarie sogn, Som 
Hans Kofod Jensen, Kongl: May: Bestalter Lieutenant ved Cavalleriet nu i boer, og hans kiereste 
Kirstene Hans Kofoedsdaatter ved døden afgik, til it lovligt skifte og deeling, at forrette imellem 
denne  Sahl: Qvindes efterlefvende Husbonde bemelte Lieutenant Hans Kofoed Jensen paa ene 
side, og paa dend anden side denne Sahl: Qvindes med berørte sin mand auflede børn som er 2 
sønner og 3 døttre, Hvor af. 
 
Dend eldste Søn er Jens Hansen Kofoed nu paa 7de aar gl. 
Dend anden Søn er Hans Hansen Kofoed nu  paa 3 uger gl. 
Dend eldste daatter var Margrete Elisabeth Hans Kofoedsdaatter nu paa 9de aar gl.  
Dend anden daatter af  Catrine Christine Hans Kofoedsdaatter nu 5 aar gl. 
Dend ÿngste daatter er Kirsten Hans Kofoedsdaatter nu paa 3 uger gl.  
For demmen er Faderen Lieutenant Kofoed efter lowen seilf wærge, og de fødewærger denne 
Sahl: Qvindes brødre og søstermand, nemlig hendes brødre Mads Koed Hansen paa Allmegaard i 
Knutsker sogn. Claus Kofoed Hansen paa Maglegaard, Well bestalter Capitain over Øster herreds 
Compagnie. Powell Kofoed Handelsmand I Rønne og Jørgen Kofoed boende paa Kofodsgaard i 
Øster marie sogn. Item Søstermanden Hans Kofod Madsen boende paa Eskesgaard i Pedersker 
sogn Capitain over Synder Herreds Compagnie, samptlige efter lowens andledning med berørte 
faderen for børnen at være tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedz ved sin fuldmegtig Gregers Christensen og Skifte 
skriveren Henrich Brugman Paa samme Skifte er till wurderings mænd opmeldet Esber Povelsen  
og Jens Seiersen begge boende i bemelte Østermarie sogn. Hvor da er forefunden, 
 
 At naar ald boens løsøre middell rørendes og urørendes, vere sig ved hvad navn det nestnes eller 
have kand, hvor paa registering, wurdering og overslaug er giort, at opdrager til penge 358 Sld.,  
hvorimod Sterfboeds bortskyldige Gield efter bewies og vedgaaelse med i restatning imod denne 
Sahl: Qvindes begravelses bekostning og skifte Salarium opdrager in alles penge 158 Sld.,  
Hvor med Liqvideres, bliver saa imellem faderen og børnen till deeling penge 200 Sld.,  
Deraf Faderen Lieutenant Hans Kofoed Jensen for sin egen hoved lod tilkommer 100 Sld.,  
Dend halfve anden part deelis imellem forskrefne denne Salig Qvindes med bemelte sin Hosbond 
auflede forde 2 sønner og 3 døttre, er dernest en broderlaad 28 Sld. 2 mrk. 4 4/7 skl., og en 
Søsterlaad er penge 14 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., der foruden belovede faderen Lieutenant Kofoed at 
fornøye en hver af sine 3de døttre af sin Sahl: Hustruis deres Sahl: Moders Ifareklæder værdi for 
10 Sld., Og som de Creditorer som nu er og her i Serfboet noget haver at fordre will betroe faderen 
Lieutenant Kofoed, hvis de hos hammen haver at prætendere, og Lieutenant Kofoed lower dem 
sielf er at svare, og holde skadesløs. 
Saa svarer og Faderen som silf er wærge for berørte sine børn dennem til dem forhen indreignede  
Arfvepart efter deres moder, Dog uden rentte, saa lenge de hos faderen i fællig forbliver, i 
henseende til børnenes ringe alder, hvor til stoer bekostning will andvendes dem at opfostre med 
nødtørsttig klæde og føede, med fornødende lærdom, som Christelig og forsvarlig kand være, hvor 
til faderen Lieutenant Kofoed sig herved til børnen obligerer, imod forskrefne renttes efterladelse 
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saa som faderen ellers inted for børnen at opfostre sig haver for beholden ved denne skifte 
forretning, men med renttens afslaug der imod var benøted, i det øfrige lower bemelte faderen 
Lieutenant Kofoed tillige med børnens benefnte Møderne frender att holde skifte betienterne fri 
for børnens andeell arfnis tilsvar og deres Prætensioner og Fadere med tilsyns wærgerne børnen 
seilf der til at avare i alle optenkelige maader og tilfelde, hvilket at som forskrefvet staar er 
tilganged og Passered des til widnisbiurd under vore hender og signeter. Skiftestæden Anno Die Et 
Loco Ut Supra. Hans Kofoed. Mads Kofoed. Claus Kofoed. Powell Hansen Kofoed. Jørgen Kofoed 
Hansen.  Hans Kofoed Madsen.    Esper Powelsen.         Jens Seiersen.  
Gregers Christensen. Henrik Brugman. 
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Anno 1703. Dend 18 December er efter Lovlig giorde tillÿsning holden Registring og Wurdering 
samt Skifte og Ligvidation efter Sahl: Ander Sistvartsen som boede og døde paa dend 31 Festeboe 
beliggende udi Clemmentsker sogn. imellem denne Sahl: Mands efterlatte Hustru Kirstine 
Hansdaatter  for hende er til laugwærge efter hendes begiering anordnet hendes Broder Claus 
Hansen boende i Kuregaarden i Clemmentsker sogn. De paa ene side, og paa anden side denne 
Sahl: Mands med bemelte sin hustru auflede børn som er 2 sønner og 2 døttre, hvoraf  
 
Dend eldste Søn er Sigvart Andersen paa 6 aar gl., for hammen er Fader half broderen Hans 
Andersen boende i Østerlaursker sogn til ordnet at wærge.  
Dend yngste Søn er Hans Andersen 4 aar gl. for hammen er til wærge anordnet hans Faders  fuld 
broderen Mogens Sifvartsen Høj boende i Gudhiem. 
Dend eldste daatter  Elisabeth Andersdaatter paa 8 aar gl. for hende er til wærge anordnet hendes 
Morbroder Peder Hansen boende i Skendebye i Clemmentsker sogn. 
boende i Skendebye i Clemmentsker sogn  
Dend ÿngste daatter er Marne Andersdaatter paa 2 aar gl. for hende er til wærge anordnet  
hendes Morbroder Mortten Hansen paa Kuregaarden i Clemmentsker sogn. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Veigne og egne weigne Skifte skriveren Henrich Brugman Paa samme 
Skifte er till wurderings mænd opmeldet Hans Mortensen og Lars Hansen begge boende i bemelte 
Clementsker sogn. Hvor da er foerfunden fremviist og Passered som her efter følger.Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En mørk brun Hest gilling sat for 8 Sld., en brun stierned Hest gilling for 6 Sld. 2 mrk., en lidet brun 
Horsføll for 2 mrk. 8 skl.,  
Qveg. 
En rød grimmed Koe for 5 Sld., en sort grimmed Røe er sat for 4 Sld. 2 mrk., en liden rød hielmed 
Koe for 4 Sld. 1 mrk., 2 spæde smaa sort stiernede stud kalfve a 1 mrk er 2 mrk., 
Faar. 5 gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk.,  
Gies, 2 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 12 skl.,  
Svin. En rø sandet Soe 3 mrk. 12 skl., en graa belted galt 3 mrk., en liden ung hvid Soe 2 mrk. 8 skl., 
en hvid graa hofdet Soe for 2 mrk. 8 skl., 
Boehawe. 
En gl. wogn i gaarden hvor af ej meere bort er til hørende end begge bag juhl og 2 gl. wogn ree 
med 2 jern vidier det er sat for 5 mrk., en gl. harre for 6 skl.,  
Sæden i laden er sat saaledes Biuged er sat for en tønde som skall ydes till landgielde og tjende 
biug, haufren er sat for 6 tønder, der af ydes landgilde og tjende Haufre 4 tønder, blifverigien 2 
tønder Haufre á 2 mrk er 1 Sld., er saaet 1. tønde Rug deraf strøe rugen er satt for 2 Sld., Høet er 
satt for 3 Sld., en gl. jern gryde er sat for 1 Sld.,  
Summa andrager forskrefne efter dette Sterfboeds middell til  
penge 45 Sld. 1 mrk. 6 skl., 
Enken angaf hvis Ifareklæder denne Sahl: Mand sig har efterlat har hun anvent till børnen som de 
efter haanden kand forslide. 
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Dernest blef Enken og de vedkommende som tilstæde var af skifteforwalteren tilspurt om de 
hafde meere at andgive til dette Sterfboeds middell, der til de svarede ney ey videre at være end 
andgivet er og forskrefved staar,  
blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger. 
Till Ambtstuen rester alene for 1703. smør 3 skaalpund af denne 31 gaard andsat efter jordebogen 
for 1 mrk. 4 skl.,  
Bog Clarings penge 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., er tilsammen penge 5 Sld. 12 skl.,  
Nog Qvartahl skatt for Oktober November og December 1703 er 3 mrk. 14 skl., er saa 6 Sld. 10 skl., 
udlagt en rød grimmed Koe 5 Sld.,  2 Faar a 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., til overs 1 mrk. 6 skl.,  
Sogne præsten Hr: Ohle Jensen Aalborg fordred som rester for 1701. 1 Sld., for lig begiengelsen 
foreened at skall haves 4 Sld., er 5 Sld., udlagt en rød sandet Soe for 3 mrk. 12 skl., en graa belted 
galt for 3 mrk., en ung hvid Soe 2 mrk. 8 skl., en graa hofdet Soe 2 mrk. 8 skl., 2 Faar for 6 mrk., en 
tønde Haufre 2 mrk., ved skatten 4 skl., 
Sognedeignen Peder Weyer tilkommer for ligbegiengelsen efter foreening 3 mrk., udlagt it Faar for 
3 mrk.,  
Peder Rosmand i Rønne fordred afreigning 5 mrk. 10 skl., udlagt af Høet at have 5 mrk. 10 skl.,  
Jens Hansen i Clemmentsker sogn fordred 12 skl., af en jern gryde at have 12 skl.,  
Denne Sahl: Mand skall have vered wærge for it af sine brødre børn, nemlig S: Svend Anders barn 
ved navn Kirstene Svendsdaatter og skall have opbaared som her udlegges 2 Sld., det øfrige har 
barneds moder hos sig barned at svare og er nu igien for forberørte barn till wærge andordnet, 
Peder Knutsen boende paa kobbergaarden i Østerlaursker sogn som samme sit værgemaall efter 
lowen haver at forestaa, for de 2 Sld., er udlagt, en liden røe hielmed Koe for 4 Sld. 1 mrk., til overs 
9 mrk.,  
Hans Mortensen i Clemmentsker sogn frdret laante penge 5 Sld. 2 mrk., udlagt en sort grimmed 
Koe for 4 Sld. 2 mrk., it lidet brun Horsføll for 2 mrk. 8 skl., en sortt stierned studkalf 1 mrk., hos 
Enken ved skatten 8 skl.,  
Svend Morttensen i Røe sogn fordred arbeidsløn for ligkisten 2 mrk. 8 skl., udlagt af Høet at have 2 
mrk. 8 skl.,  
Lars Jensen i Clemmentsker sogn fordred for en skeppe Rug og salt penge 1 mrk. 7 skl., udlagt en 
sort stierned studkalf for 1 mrk., ved skatten 7 skl.,  
Jens Sifverdsen i Østerlaursker sogn fordred 1 Sld., udlagt af en røe hielmed Koe med S: Svend 
Anders barn 4 mrk.,  
Mortten Bohne i Hasle fordret efter sin seddel 3 Sld. 1 mrk. 10 skl., som Enken og de 
vedkommende meen at være betalt og will giøre regenskab med Mortten Bohn, og i det øfrige er 
henviist till low og rett. 
Peder Knutsen i Østerlaursker sogn fordret 1 Sld., udlagt af en røe hielmed Koe med S: Svend 
Anders barn at have 4 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin Solarium 3 mrk., for disse 3 mrk., tillagt saavel som skifteskrifveren for sin 
umage i alt 9 mrk., en tønde rug som er saaed satt for 2 Sld., 3 gl. Gies 3 mrk. 12 skl., af en jern 
gryde 4 skl., Stempled papir till skiftebrefvet 3 mrk., af Høet 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en jern gryde sat for 4 mrk., til 
overs 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 28 Sld. 2 mrk., 
Ligned udi behold 16 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
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Hvilket efter som børnen er saa ringe af alder og Enken siger sig at være frugtsommelig efter sin 
Sahlig mand, og hun tilkommer wederlaug imod sin Sahl: Mands begravelses bekostning, saa blef 
imellem parterne nu her paa Sterfboet afhandlet og foreened at Enken skall der til beholde 
forskrefne overblefvene Summa 16 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Hvorimod og bereignes dend bekostning som Enken skall anvende paa det fosters fødelse som hun 
her efter frembær, og er saa Enken der for udlagt. Én mørk brun Hest gilling for 8 Sld., en brun 
stierned Hest gilling 6 Sld. 2 mrk., berørte wogn for 1 Sld. 1 mrk., en harre for 6 skl., en tønde 
Haufre 2 mrk., af Høet at have 14 skl., ved skatten 3 skl., ved S: Svend Anders barns udlæg af korn 
1 mrk., forskrefne saa at være andgifven, og endnu de vedkommende af skifteforwalteren tilspurt 
om de hafde meere att angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor til de svarede ey videre 
att være end anfgivet er og forskrefvet staar des til widnesbyrd undervore hender og signeter 
Skiftestæden Ut Supra. 
Henrik Brugman. Hans Morttense . Lars L:H:S:  Lars Hansen. 
Peer P:H:S: Hansen    udfærdiget den 1 Marty 1704. 
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Anno 1703. Dend 20 December er efter Lovlig giorde tillÿsning holden Registring og Wurdering 
samt Skifte og Ligvidation efter Hans Hansens Sahl: Hustru Karne Hansdaatter som boede og døde 
paa dend 49 Jord Eiendomsgaard beliggende i Østermarie sogn.  Er udlagt till  Tombouren ved det 
2det National Compagnie her paa Borringhollm  .Imellem denne Sahl: Qvindes efterlatte mand 
bemelte Hans Hansen paa ene side, og paa anden side denne Sahl: Qvindes  med bemelte sin 
Mand auflede  Børn som er 1 søn og 2 døttre, hvoraf  
 
Sønnen er Mogens Hansen fuld myndig efter lowen og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter  Margrete Hansdaatter paa 14 aar gl.  
Dend ÿngste daatter er Karene Hansdaatter paa 12 aar gl.  
For dem er Faderen Hans Hansen efter lowen seilf wærge, og forelagt børnens Morbroder Mikel 
Hansen boende der sammesteds at wære tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedz og egne weigne Skifte skriveren Henrich Brugman 
Paa samme Skifte er till wurderings mænd opmeldet Esper Povelsen og Jens Seiersen begge 
boende i bemelte Østermarie sogn. Hvor da er foerfunden fremviist og Passered som her efter 
følger.Nemlig 
 
Øeg. 
En brun ung Hoppe for 8 Sld., en gl. brun Hoppe for 2 Sld., endnu en ældgammel brun Hoppe som 
ey kand settes for noget. En ung brun blisset Horsøg i andet aar gl. for 3 Sld. 2 mrk., it brunt spætt 
Horsføll for 1 Sld.,  
Qveg, 
En brun hielmed Koe er satt for 4 Sld., en blakket Koe 3 Sld., en sort hielmet Qvige for 4 Sld., it sort 
studnød 2 Sld. 2 mrk., it sort braaged Qvigenød 2 Sld., en rød  Tyrkalf 1 Sld. 1 mrk., en rød qvigekalf 
1 Sld. 1 mrk., en rød braaged Qvigekalf for 1 Sld. 1 mrk.,  
Faar. 5 støkker gl. Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies en Gaasse á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Svin fantes ike. 
Boehawe. 
En gl. wogn med smaa stier tøm og hals seeler for 2 Sld., en gl. ploug med behørige jern juhl bøsse 
løbere og ringe for 1 Sld., 2 gl. Høe stier 6 skl., en gl. harre 12 skl., it gl. aar med bihl for 8 skl., en 
fyrrestande tønde for 8 skl., en gl. kierne for 8 skl., en saltere half tønde 10 skl., en øhl half tønde 
for 12 skl., 4 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk., it gl. well deigne trug 2 mrk., en kalke tønde for 8 
skl., en gl. hiemqvern med hus og træ seiel er sat for 1 mrk. 4 skl., en liden gl. ballig 4 skl., 2 tørf 
jern á 8 skl er 1 mrk., en lyng rifve for 8 skl., en gres seies med bom og ringe for 3 mrk., en korn 
seis uden bom for 1 mrk., en jern tyfve for 4 skl., en jern gryde krog for 2 mrk. 8 skl., 2 sy bøtter á 2 
skl er 4 skl., en kitte for 2 skl., 2 stripper á 2 skl er 4 skl.,  
Kaabber ware. 
En gl. kobber kedell paa en stoer span er lapped og stopped er vægtig til penge 6 mrk., en liden gl. 
messing kedell paa en kitte stoer er lapped og stopped sat for 1 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 
It gl. fyrre wraaskab med 2 laasse for 1 Sld., it fyrre bord med skraa foed under og skuffe for 1 Sld. 
2 mrk., 2 spoelskadet Agedynner sortt ranned 3 mrk., en gl. liden wefved agedynne for 2 mrk.,  
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Sæden i Laderne er andseet og befindes af wurderings mændene er sat saaledes 
Biuged er satt for 3 tønder, Item it læs Høe, Haufren er af torsken og er saaet ½ tønde Rug her ved 
gaarden, hvilket børnens Fader Hans Hansen antog og ey begierte meere imod at hand nu lower at 
svare  hvis som endnu rester for denne 49 gaard for 1703. til landgielde tiende og rettighed, saa 
som rettighed for de andre aar till 1. may 1703. er afclarred, hvor med Hans Hansen var tilfreds og 
fornøyed, og ej fra sine børn meer var begierende af dette Sterfboeds middell. Nog blef wurdered i 
stuen sengeklæder i en seng. En hvid wadmels overdynne for 1 Sld., en gl. ullen underdynne for 8 
skl., en gl. ullen hoveddynne 8 skl., it blaargarns lagen for 8 skl., it gl. brugarns lagen for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middell løsøre til  
penge 53 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Belangende denne Sahl: Qvindes Ifareklæder, da som de vare af hiem spundet tøy, blef der om 
paa Strerfboet afhandlet at denne Sahl: Qvindes 2de døttre som allerede dem haver til sig 
annammed skall dem beholde sig der med at paaklæde og efter haanden at forslide, hvor paa 
sønnen deres broder ej nu noged haftde eller herefter will anke eller kiere i nogen maader. 
Denne 49 gaard angaaende, da som Hans Hansen samme gaard er berettiged til arff og Eiendom, 
og den i sin bygning findes gantske ringe og ingen taxt derpaa nu fore findes, will Faderen med 
børn dend i sin tid efter lowen ved Samfrender lade sette og der om lovlig atskilles. 
 Hvornest  blef angiven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort udlæg 
som her efter følger. 
Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin seddell penge 26 Sld. 2 mrk. 15 skl.,  for 
medelst mangell af løsøre er med Hans Hansen og de vedkommendis willie og samtykke for denne 
prætenderende Summa giort indførsell i forberørte 49  gaard for penge 26 Sld. 2 mrk. 15 skl.,  
Peder Kofoed i Nexøe fordred ved Hr: Landsdommers angifvelse som ham efter sin S: Fader er 
arfvelig tilfalden penge 7 Sld., udlagt en blakket Koe for penge 3 Sld., en sort hielmed Qvige for 4 
Sld.,  
Jacob Kofoed i Svaniche fordred efter sin seddel og afreigning penge 29 Sld., her for er formedelst 
mangell af løsøre med Hans Hansen og de vedkommendes samtykke giort indførsell i dend 49 
gaard i Østermarie sogn for penge 29 Sld.,  
Mortten Kofoed i Svaniche fordred efter sin deddell og afreigning penge 26 Sld., iligemaader her 
for giort indførsell i dend 49 gaard i Østermarie sogn. for penge 26 Sld.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter sin seddell og afreigning penge 12 Sld. 2 mrk. 10 skl., 
udlagt af en brun ung Hoppe for 8 Sld., it sort stud nød for 2 Sld., en gl. lapped kaabber kedell er 
wægtig till 1 Sld. 2 mrk., en jern gryde kraag for 2 mrk. 8 skl., en kitte for 2 skl.,  
Claus Tisen i Svaniche fordred efter sin seddell og afreigning penge 4 Sld. 2 mrk., her for er udlagt  
It sort braaged Qvigenød for 2 Sld., it wraaskab i stuen for 1 Sld., en røe Tyrkalf 1 Sld. 1 mrk., 2 
tørfjern for 1 mrk.,  
Hans Hansen angaf at være skyldig till Mads Kofoed i Svaniche penge 4 Sld., udlagt en brun 
hielmed Koe for 4 Sld.,  
Jens Munk i Lyresbye lod fordre 4 Sld., udlagt en rød Qvigekalf for 1 Sld. 1 mrk., en brun Hoppe 2 
Sld., en græs seis med bom og ringe for 3 Sld.,  
Kirstine Ødbersdaatter som nu er her i boet tilstæde tilkommer som Hans Hansen er wærge for 
arfvepart penge 3 Sld. 1 mrk. 12 skl., og forblifver Hans Hansen fremdeeles Kirstene Ødbers 
daatters wærge, udlagt en rød braaged Qvigekalf for 5 mrk., it deigne trug for 2 mrk., en haand 
qvern for 1 mrk. 4 skl., 2gl. Gies og en Gaasse for 3 mrk. 12 skl., en korn seis uden bom 1 mrk.,  en 
øll half tønde 12 skl.,  
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Imod denne Sahl: Qvindes udfart eller begravelses bekostning blef Faderen Consentered at nyde af 
dette Sterfboes løsøre middell penge 15 Sld., udlagt it brun blisset Horsøg 14 mrk., it brunt spætt 
Horsføll 4 mrk., 5 Faar á 3 mrk er 15 mrk., wognen med behør 8 mrk., plougen for 4 mrk., en harre 
for 12 skl., it aar 8 skl., en fyrre stande tønde for 8 skl., en saltere tønde for 10 skl., 4 straabonds 
tønder 1 mrk., en kalke tønde for 8 skl., en ballig for 4 skl., en lyngrifve 8 skl., en jern tyfve 4 skl., 4 
bøtter 8 skl., en messing kedell 1 mrk. 8 skl., sengen i stuen 7 mrk. 8 skl., af bored 8 skl., af 
Høestjene 1 skl.,  
Skifteforwalteren for dette skifte Solario 4 mrk., Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i 
alt penge 3 Sld., er 4 Sld., her paa er giort indførsel med Hans Hansen willie og samtykke for 3 Sld. 
1 mrk. 11 skl., og for resten 2 mrk. 5 skl., udlagt en wefved agedynne for 2 mrk., 2 gl. Høestier 6 
skl., til overs 1 skl., Stemplet papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt it fyrre bord i stuen 
med skraae foed for 6 mrk., til overs 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 2 mrk. er 4 mrk., udlagt 2 sort ranned spoelskadet 
agedynne 3 mrk., af borred 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 138 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  
Liqvideret bliver Gielden høyere end det anførte løsøre og registrede goeds  
penge 85 Sld. 10 skl.,  
Hvor for efter forskrefne maade er giort indførsell i forberørte 49 gaard i stermarie sogn, efter den 
ej foran indførte Specification, og som Faderen Hans Hansen og de vedkommende af skifte 
betienterne er tilspurt, om de hafde meere til dette boeds middell at anfgifve af løsøre og rørende 
gods hvor til de svarede ney, dem ey meere var vidende end forand findes indført, og ej fleere sig 
nu her paa Sterfboed har andgifvet med meere Gields fordringer eller prætention end forskrefvet 
staar, saa sluttes denne forretning derved at naar Samfrender paa forde 49 gaard vorder opmeldet 
dend at taxere og deele, at saa af dend forskrefne indførsel vorder iagttaged, hvilket dette saa at 
være slutted og tilganget efter som forskrefvet staar, des til vidnisbiurd under vore hender og 
zigneter. Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra. Henrik Brugman.  
 Hans H:H:S: Hansen   Mikel M:H:S: Hansen.        Jens J:H:S: Hansen. Mons 
M:H:S: Hansen.  Esper Povelsen.   Jens Siyersen. 
    Udfærdiget den 2. Marty 1704. 
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Anno 1704. Dend 14 January er efter Lovlig giorde tillÿsning holden Registring og Wurdering samt 
Skifte og Ligvidation efter  Arist Larsens S: hustru Sidzele Espersdaatter, som boede og døde paa 
ded 9 Wornede hans Kongl: May: berettiged, beliggende udi  Clemmentsker sogn. imellem denne 
S: Qvindis efterlefvende Mand bemælte Arist Larsen paa ene side, og denne S: Qvindes med 
bemelte sin mand auflede børn, som er  3 sønner og 3 døttre, hvor af 
 
Dend eldste Søn er Hans Aristsen paa 18 aar gl.,  
Dend yngste Søn er Lars Aristsen 6 aar gl.  
Dend yngste søn er Esper Aristsen 23 ugger gl.  
Dend eldste daatter  Boel Aristsdaatter paa 16 aar gl.  
Dend anden daatter er Kirstene Aristsdaatter paa 13 aar gl. 
Dend ÿngste daatter er Sidzele Aristsdaatter paa 8te aar gl.  
For dem er faderem Arist Larsen self efter lowen wærge, og denne S: Qvindis søstermand Peder 
Eriksen boende i Østerlaursker sogn. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedts og egne wegne Skifte skriveren Henrich Brugman 
Paa samme Skifte er til wurderings mænd opmeldet Hans Mortensen og Lars Hansen begge 
boende paa Biørnegaarden begge i bemelte Clementsker sogn. Hvor da er foerfunden fremviist og 
Passered som her efter følger.Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En brun ugilled Hest for 5 Sld. 2 mrk., en soed blised Hoppe for 5 Sld., en brun Hoppe for 5 Sld., it 
brun skimled Hestføll for 2 mrk., en røe blised Hest gilling er gl. for 2 Sld.,  
Qveg. 
En røe stierned stoer Koe for 6 Sld., en røe bleged Koe for penge 4 Sld. 2 mrk., en ung sort Koe for 
4 Sld., en liden blaked Koe for 3 Sld., it røe skiolded studnød for 2 Sld.,  
Faar. 8 Faar á 3 mrk er 6 Sld., Svin, 2 hvide galt svin á 3 mrk er 6 mrk., it hvidt Soe svin for 3 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl.,  
Boehafve. 
En arbieds wogn med smaa stier for 6 mrk., en ploug med behør for 7 mrk., en træ tinned harre 
for 6 skl., en gl. wogn foruden stier for 1 Sld., en lin wef med behørige jern for 3 Sld., it øl Car paa 
en tønde stoer for 1 mrk. 8 skl., en kalke ballig for 4 skl., 2 straaebonds tønderá 6 skl er 12 skl., it 
tønde stomme for 4 skl., en lyngrifve med ringe, og skaft for 1 mrk., en spade 10 skl., en jern tyfve 
for 12 skl., en hammel med behør 2 mrk., en fiering for 6 skl., en otting for 6 skl., en finne span 
med jern grefver for 6 skl., 2 gl. finne kitter med jern grefver udi for 12 skl., en nye finne kitte for 6 
skl., it nyt skille sold for 12 skl., it drøfte trug for 2 skl., en ege øreor bøtt for 4 skl., en gl. slede med 
2 jern videre og dret for 1 mrk., en stok øpse for 12 skl., it deigne trug for 2 mrk.,  
I Krobhused. 
It ege skab med laas for 6 mrk., en øll tønde for 1 mrk. 4 skl., en ølfiering for 12 skl., en saltere  
tønde half for 8 skl., en stand tønde for 1 mrk., en kierne med stauf, og laag for 2 mrk., it gl. førre 
bord blad for 6 Sld., 
I Stuen. 
En aske kiste uden laas for 3 mrk., it fyre bord med  foed, og skuffe for 6 mrk., 2 grønne bruegarns 
lagen á 4 mrk er 2 Sld., it groft blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., it blaargarns lagen for 3 mrk., it 
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blaargarns lagen for 2 mrk., en blaargarns lagen for 1 mrk. 12 skl., 7 allen brue lærred á 14 skl er 6 
mrk. 2 skl., en spoel skaded benkedynne 3 alen lang for 1 mrk. 8 skl., en spoel skaded benkedynne 
2 ½ alen lang for 1 mrk. 4 skl., it spoel skaded hiønde for 8 skl., it bedre hiønde for 12 skl., it nye 
wefved sengklæde sat for 1 Sld. 2 mrk., 2 benke bræ for 8 skl., 
Sæden i laden er anført og befindes nu i behold i straaet, en  tønde biug og 6 tønder haure, item er 
saaed en tønde 2 skeppe rug og saa meged som it læs Høe, hvorimod rester bog clarrings penge 
tiende, og rettighed for 1703 saa blef der om nu paa Sterfboet afhandled saaleedis at Arist Larsen 
der imod tog, og wil betalle der for alt hvis afgift som rester for berørte 9. Worned for 1703. saa at 
Sterfboet i den post ey videre skal afgaae i nogen maader, nok blef meld endnu en gl. malm gryde 
paa en kitte stoer 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboets angifvende middeler til 
 penge 71 Sld. 3 mrk. 6 skl., 
Hvis Ifareklæder som denne S: Qvinde sig kand hafve efterladt beretted de vedkommende at være 
deehled børnen imellem og paa de smaa om giort, at paaklæde en hver at forslide saa at inted der 
af er til Sterfboeds middel eller børnen videre til deehling at anføre. Saa blef angifven efter skrefne 
bort skyldige Gield og Prætensioner og er der til giort udlæg som følger. Efter det skiftebref open 
ved efter Hans Jørgensen i Westermarie sogns S: Hustru datered den 18 February 1701 befindis 
Arist Larsen at være tilordnet at wærge for den S: Qvindis daatter sin søster daatter Giertrud Jens 
daatter, og tilkommer hende først af sin S: Moders Ifareklæder 5 mrk. 10 skl., nok tilkommer 
hende efter sin Sahl: fader Jens Pedersen efter skifte bref den 3 may 1700 3 mrk. 15 skl., nok efter 
sin S: Moder arfved løsøre arf 2 Sld. 3 mrk. 15 skl., hvor af bestaar i dend 63 gaard i Wæstermarie 
sogn 6 mrk., som med sin rente wil ind fordris rester saa der af som Arist Larsen har opbaared 5 
mrk. 15 skl., foruden dette blef denne myndling for sin ringe alder bevilged til forster løn en røed 
Koe sat for 5 Sld., hvorimod Arist Larsen har haft mylingen hos sig 2 aar, og forsørged hende med 
nødtøftig klæde og før de hvorimod korn ike er kand reignis ike heller rente af hendis tilkommer, 
der for kand reignis og andrager den hofved Summa som her af boet skal udlæggis penge 3 Sld. 3 
mrk. 8 skl., og som Arist Larsen ved dette skifte tilkommer wærgemaal for sinne egne børn saa for 
lofvis hand dette wærgemaal, og i hans sted tilordnis hans broder Mortten Larsen i Røe sogn, som 
hafver samme wærgemaal efter lowen at forestaae, og er for Summen udlagt som er 3 Sld. 3 mrk. 
8 skl., en ung sort Koe for 4 Sld., til ofvers 8 skl., :/: 
Sognepræsten heserlig og wellærde mand Hr: Olluf Jensen Aalborig, tilkommer her af boet for lig 
begiengelse 3 Sld. For opbaarne vare 7 mrk 8 skl., er til sammen 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt en røe 
stierned stoer Koe for 6 Sld., til ofvers 4 mrk. 8 skl., :/: 
Sogne DeignenPeder Wrier tilkommer for lig begiengelse 3 mrk. 8 skl., udlagt hos Præstens udlæg 
disse 3 mrk. 8 skl., :/: 
Johan Basilius Tobakspinder i Rønne fordred efter sin sedel som vedgikis 4 Sld. 3 mrk 8 skl., udlagt 
en røe bleged Koe for 4 Sld. 2 mrk., ved Hr: Ollufs udlæg 1 mrk., ved Mortten Lars udlæg de 8 skl., 
:/: 
Mortten Jensen i Rønne fordred efter sin sedel 2 mrk. 4 skl., udlagt en stok øpse er sat for 2 mrk. 8 
skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Peder Mogensen i Nyekier sogn fordred for en Hest 2 Sld. 2 mrk., udlagt en gl. røe blised Hest 
gilling for 2 Sld., en blaargarns borddug for 1 mrk. 12 skl., ved Mortten Jensen udlæg 4 skl., :/: 
Søfren Hansen i Clemmedskier sogn fordred arbiedsløn for denne S: Qvindis ligkiste 2 mrk., udlagt 
it blaargarns lagen for 2 mrk.,:/: 
Jacob Skrædder i Rønne lod fordre som vedgikis 6 mrk., udlagt 2 hvide galt svin for 6 mrk., :/: 
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Efter ded skiftebref opretted efter denne S: Qvindis fader Esper Hop datered den 12 Marty 1694 
befindis hans efterlefvende hustru Giertrud Hansdaatter at tilkomme udi alt imod udfartten, og 
arfvepart 124 Sld. 3 mrk. 4 ½ skl., som udi adtskillige boehafve bestoed, hvor af fragaar saa som 
beroit Enkenhid indtil fra berørte dato til med hafver væred i fællig med sin daatter denne S: 
Qvinde, og Arist Larsen hindes daatter mand, som er blefven til indted nemlig, for en gl. brun Hest 
10 mrk., for en gl. wogn 2 Sld., og helften ofen gl. brun Koe som siden den udførlig alders skyld blef 
slagted i fellig penge 10 mrk., ej saa som afgaar 7 Sld., der imod tilkommer 3 mrk., af it sengklæde 
som berørte Enke skal hafve ded indløst fore, hvorimod Arist Larsen ike Prætenderer noged i 
andre maader for sin bemælte høy bedagende hustru Moders hus værelse, eller under holdning i 
andre maader efter som hun hidtil dags nogen ringe hus giening hafver kunded for netted, men 
Arist Larsen formeen at af hvis hans benefnte hustru moder endnu kand hafve udi behold her efter 
at nyde billig betalning for saa vidt hendis hus værelse, og foræring kand bereignis, og som 
bemælt denne S: Qvindis moder self begier fremdeehlis at vil for blifver hos berørte sin 
daattermand Arist Larsen. Saa er agte de skifteforwalteren for billigt at Arist Larsen i sin tiid gott 
giøris af sin hustru moder Giertrud Hansdaatter her efter bemælte Summa som hun nu her i boet 
hafver tilgoede, for saavidt hun her efter fortærer, og dør hun hos Arist Larsen saa hafver Arist 
Larsen at vil forskaffe hender en hederlig begrafvelse for billig betalning efter den leilighed som da 
kand være udfalden, dag ej nogen af Giurtrud Hansdaatter arfvinger der til noged at bereignis, 
men alene af disse midler som her efter hende i dette boe er til reigned som er først af de 24 Sld. 3 
mrk. 4 skl., til beste 17 Sld. 3 mrk. 4 skl., nok af berørte seng klæder penge 3 mrk., Item som hende 
for skifte bref, for uden skifte er blefven bevilged som nu er taxered, og befanttis udi hendis seng, 
en ranned Ullen ofverdynne for 10 mrk., en hvid ullen underdynne for 8 mrk., en hvid ullen hoved 
dynne 3 mrk. 8 skl., en hofved pude ullen lin vaar og strik for 4 mrk., en mindre dito for 3 mrk., 2 
blaargarns lagen 4 mrk., en gl. sengested for 12 skl., en gl. fyre kiste laasfast for 4 mrk., en malm 
gryde paa en kitte stoer er vog til 4 mrk der foruden befanttis efterskrefne Ifareklæder som 
bemølte Enken Giertrud Hansdaatter hafde at paaklæde sig som og nu blef taxered, og er nemlig. 
It fioele brunt wadmels skiørt sat for 6 mrk., it sort fifskaftet skiørt for 5 mrk. 8 skl., it røt wadmels 
skiørt for 5 mrk. 8 skl., it grøntwadmelsskiørt for 3 mrk. 8 skl., som til sammen er 34 Sld., hvor af 
Arist Larsen, og dette Sterfboe svarer som før ermælt og af dette boes middel udlæggis penge 18 
Sld. 2 mrk. 4 skl., udlagt en brun Hoppe for 5 Sld., it røe skiolded studnød 2 Sld., it ege skab i 
Krobhused med laas for 1 Sld. 2 mrk., en øltønde for 1 mrk. 4 skl., en kierne med stauf og laag for 2 
mrk., it fyre bord med foed og skuffe for 6 mrk., it nye wefved sengklæde 6 mrk., en lin wef med 
behørig jern for 3 Sld., it øl kar paa en tønde stoer 1 mrk. 8 skl., 2 straabonds tønder for 12 skl., it 
deigne trug for 2 mrk., en wogn uden stier for 4 mrk., en stand tønde for 1 mrk., it hvidt Soe svin 
for 3 mrk., en ølfiering for 12 skl., :/:   
Lars Hansen Sandemand i Clemmedsker sogn fordred som vedgikis penge 1 Sld. Udlagt 2 Faar 
støked 3 mrk., er 6 mrk., til ofvers 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelsis bekostning saa og i hensernde til det spæde barns 
opforstring med de andre smaa børns forplælning blef Arist Larsen hendis efter lefvende mand 
bevilged penge 15 Sld., udlagt en brun ugilled Hest for 5 Sld. 2 mrk., en soed blised Hoppe for 5 
Sld., en liden blaked Koe for 3 Sld., en arbieds wogn med smaa stier for 6 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 54 Sld. 8 skl.,  
Her til kommer skiftes rettihhed neml: Skifteforwalteren for sin Salarium 6 mrk., udlagt her for 2 
Faar for 6 mrk., :/: 

bornholmerting.dk 65



Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning med alt hvis foreholt af skrifve og slet papir i 
alt 4 Sld., udlagt 2 bruegarns lagen 2 Sld., 7 alen groft bruegarns læred 1 Sld. 2 mr. 2 skl., it 
blaargarns lagen for 3 mrk., til ofvers 1 mrk. 2 skl., :/: 
Stempled papir til skifte brefved for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/:: 
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk er 4 mrk., udlagt hos Lars Hansens 
udlæg de 2 mrk., it groft blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., it nyt skille sold for 12 skl., :/: 
Blifver saa Gielden tilsammen penge 61 Sld 1 mrk. 8 skl., 
Ligned blifver udi behold og til deehling penge 10 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
hvor af faderen Arist Larsen tilkommer halfparten som er 5 Sld. 15 skl., den anden halfve part 
tilkommer denne S: Qvindis med Arist Larsen auflede 3 sønner og 3 døttre er der af en broderlaad 
4 mrk., 10 4/9 skl., og en søsterlaad 3 mrk. 5 2/9 skl., og som faderen Arist Larsen self wærge for 
bemælte sine børn, saa svarer hand demmen til forde sine udreignede arfve parter, og er der for 
ude vendig at udlægge forskrefne løsøre som ofver blifver, til faderen, og børnen og der imod Arist 
Larsen tilsammen beholder, det ofver blefne løsøre goeds til det sidste blef Arist Larsen, og de ved 
kommende, af skifte betientene tilspurdt om de hafde meere at angifve til dette boes middel, hvor 
til de svarede at de ey viste meere at angifve, end angifved er, og forskrefved staar, ey heller angaf 
sig fleere med videre Prætention end foran findis indført dette skifte der ved saa er slutted. 
Hvilked at saa er tilganged, og Passeret Testerer. H: Brugman. Arist A:L: Larsen.  
Peder P:E:S: Eriksen.  Lars L:H:S: Hansen.       Hans Morttensen.  
 
Og bestaar forskrefne beholdne 10 Sld. 1 mrk. 14 skl., Udi efterskrefne boehafve. Nemlig it brunt 
skimled Hestføl for 2 mrk., 3 Faar á 3mrk. er 2 Sld. 1 mrk., 2 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl., er 
3 mrk. 12 skl., en ploug med behørige jern bøsse juhl og dret 7 mrk., en træ tinned harre for 6 skl., 
en kalke ballig for 4 skl., it tønde stomme for 4 skl., en lyng rifve med ringe, og skaft for 1 mrk., en 
spade for 10 skl., en jern tyfve for 12 skl., en hammel med behør for 2 mrk., en fiering for 6 skl., en 
otting for 6 skl., en fire span jern grefve udi for 6 skl., 2 gl. finne kitter med jern grefver udi for 12 
skl., en nye finne kitte for 6 skl., it drøfte trug for 2 skl., en ege smør bøtte for 4 skl., en gl. sleede 
med 2 jern vidier udi for 1 mrk., en gl. krak øpse for 12 skl., en salte half tønde for 8 skl., it gl. fyre 
bord blad for 6 skl., i stue en aske kiste uden laas for 3 mrk., en spoel skaded benke dynne som er 
3 alen lang for 1 mrk. 8 skl., en spoelskaded benkedynne 2 ½ alen lang for 1 mrk. 4 skl., it spoel 
skaded hiønde for 8 skl., it bedre hiønde for 12 skl., 2 lenke bræ for 8 skl., en malm gryde paa en 
kitte som er gl. for 1 mrk.,af it blaargarns lagen ved skifteskrifverens udlæg at hafve 1 mrk. 2 skl., 
:/: 
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Anno 1704. Dend 15 January er efter Lovlig giorde tillÿsning holden Registring og Wurdering samt 
Skifte og Ligvidation efter  S:Peder Mogensen, som boede og døde paa dend 9 Jord Eiendomsgaard 
beliggende udi  Clemmentsker sogn. imellem denne S: Mands efterlatte Hustru Johanne 
Mogensdaatter, for hende blef efter hendis begiering til laugwærge anordned Enkens Broder Hans 
Mogensen i Østerlaursker sogn paa ene side, og paa anden side denne S: Mands med bemælte sin 
hustru arflede børn som er en søn. Og 5 døttre hvor af. 
 
Dend eldste Søn er Mogens Pedersen paa 18 aar gl., for hammen er til wærge anordned hans fader 
broder  Mikel Mogensen boende paa Svikegaard i Clemmedsker sogn  
Dend eldste daatter  Anna Pedersdaatter paa 20 aar gl. for hende wærger hendis fader broder Jens 
Mogensen boende i Skobye i Clemmedsker sogn 
Dend anden daatter er Kirstene Pedersdaatter paa 17 aar gl. for hende er tol wærge anordned 
hendis fader broder Anders Mogensen boende i Clemmedsker sogn 
Dend 3die daatter er Margreta Pedersdaatter 15 aar gl. for hende er til wærge anordned hendis 
fader broder Jens Mogensen i Rossendalle i Rydskier sogn. 
Dend 4 daatter er Johanne Pedersdaatter paa 10 aar gl. for hende er til wærge anordned hendis 
faders søstermand Gregers Ibsen i Olskier sogn. 
Dend ÿngste daatter er Karen Pedersdaatter paa 3 aar gl. for hende er til wærge anordned Mogens 
Mogensen hendis fader broder boende i Rydskier sogn. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedts og egne wegne Skifte skriveren Henrich Brugman 
Paa samme Skifte er til wurderings mænd opmeldet Hans Mortensen og Lars Hansen begge 
boende paa Biørnegaarden begge i bemelte Clementsker sogn. Hvor da er foerfunden fremviist og 
Passered som her efter følger.Nemlig 
 
Heste og Hopper. 
En røe blised gilled Hest for 9 Sld., en brun stierned Hest gilling for 8 Sld., en sort blaked Hoppe for 
8 Sld., nok en sort Hoppe for 7 Sld., en brun blised Hoppe for 6 Sld., en røe blised Hoppe med it 
gult Hestføl som er skaared for 4 Sld., en brun stierned hos følge i anded aar gl. for 5 Sld., it brunt 
gilled Hestføll for  6 mrk., it brun blised Hors olføll for 4  Sld., er for forsæt skal staae for 4 mrk., 
som det siden befantis og slutningen meldis, en røe blised Hest gilling for 10 Sld.,  
Qveg. 
En sort hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 4 Sld., som er hvid i lysken stok romped en 
røe braaged Koe for 4 Sld. 2 mrk., en bleg hielmed Koe for 5 Sld., en blak grimmed Koe for 5 Sld., 
en røe hielmed Koe for 4 Sld., en liden sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., en sort grimmed Koe for 4 Sld., en 
brun hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe som staar paa den forviste ruin ved Laen for 4 Sld. 
2 mrk., en gul grimmed Koe for 4 Sld. 2mrk., en sort braaged grimmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort 
braaged og stierned Koe for 4 Sld. 2 mrk., en blaked og stak horned Koe for 4 Sld. 1 mrk., en røe 
Qvige for 4 Sld., eb bleg grimmed stud for 7 Sld., en sort grimmed stud med en hvid plet paa 
lenden for 7 Sld., en sort stud for 6 skl., en blak grimmed stud med en hvid plet paa boue for 6 Sld., 
en blak hielmed stud for 6 Sld., en røe røgged stud for 5 Sld., en sort røgged stud for 4 Sld. 2 mrk., 
en sort røgged stud for 4 Sld. 2 mrk., en sort røgged stud hvid i panden for 4 Sld., en graae herred 
stud for 3 Sld. 2 mrk., it røe røgged studnød hvid imellem hornen for 3 Sld. 1 mrk., it sort studnød 
for 3 Sld. 2 mrk., en hvid qvige med 2 røe ørren 2 Sld. 2 mrk., en hvid qvige med røede pletter paa 
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halsen for 9 mrk., en sort qvigenød med hvide lysker for 9 mrk., it bleg grimmed qvigenød for 8 
Sld., it hvidt herred qvigenød for 1 Sld. 3 mrk., it brun røgged og stierned studnød 3 Sld.,it blak 
hielmed studnød som er hvidt paa lenden for 2 Sld. 3 mrk., it røe røgged studnød med it hvidt 
hofved 2 Sld. 2 mrk., it sort brun røgged studnød for 2 Sld. 2 mrk., it hvidt studnød med 2 røede 
øren for 9 mrk., it røe hielmed studnød hvid paa manken for 9 mrk., it røe røgged studnød for 9 
mrk., it sort røgged qvigenød med en hvid rompe for 2 Sld. 1 mrk., it røe hielmed studnød for 2 
Sld., it røe braaged og stierned studnød for 7 mrk., it graae braaged for 7 mrk., it røe herred 
studnød for 6 mrk., it sort hiemlet qvigenød for 7 mrk., it sort grimmed studnød for 8 mrk., it graae 
herred studnød for 5 mrk., it graae herred qvigenød for 5 mrk., it røe røgged qvigenød for 5 mrk., 
it blak hielmed, og røgged qvigenød for 5 mrk., gamstaene. It røe herred brun paa hofved 
qvigenød for 5 mrk., en røe belted qvigekalf for 4 mrk., en blak qvigekalf for 3 mrk. 8 skl., en sort 
stud kalf med en hvid rompe for 4 mrk., en brun stierned stud kalf med en hvid plet paa lenden for 
3 mrk., en sort hielmed stud kalf for 4 mrk., en sort studkalf for 4 mrk., en sort qvigekalf for 3 mrk. 
8 skl., en sort grimmed studkalf for 2 mrk., en røe qvige kalf hvid i lysken for 2 mrk.,  
Faar og Lam. 24 gl. Faar stoked sat for 3 mrk er 18 Sld., 7 lam á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk., Svin. En 
graae galt for 1 Sld., en graae braaged Soe i far for 3 mrk., en røe braaged Soe for 2 mrk. 12 skl., en 
hvid Soe for 2 mrk. 12 skl., 7 grise á 2 mrk er 3 Sld.2 mrk., en sort belted galt for 1 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl., en ung Gaas for 12 skl.,  
Sæden i laden biugen i laden som er de nørre er sat for 6 tønder, tønden er sat for 6 mrk er 9 Sld., 
Hauren i Nørre laden er sat for 14 tønder á 2 mrk er 7 Sld., Høe i Nørre lade i wæster ende i 2 
stolperum ungefehr 6 les Høe sat lesed for 8 mrk., er 12 Sld., østen til for portt findis it stolperum 
Høe til bielken som samptlig vedkommende for undte Enken at nyde til vor foeder :/: 
Er saaed her ved denne 9. gaard 2 ½ tønde Rug af strøe korned er sat for tønden 8 mrk er 5 Sld., 
paa lofted findis en drøfte med rud hvor udi er ni tønder Rug á 2 Sld er 18 Sld.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre som i dag er taxered til  
penge 320 Sld. 8 skl.,  
og som dagen er forløben saa sluttis denne forretning der ved at dend i morgen igien kand 
foretagis hvilked at saa er tilganged og Passeret som foran findis indført Attesteterer skiftestæden 
den Amodil et Loco Ut Supra    G: Leegaard.    H: Brugman.   Hans H:M:S: Monsen 
Hans H:M:S: Mogensen.       Jep Monsen.      Mikel Monsen.      Anders Monsen.  
Hans Morttensen,  Lars Hansen. 
 
Nest paafølgende dend 16 January 1704 er atter med denne forretning udi de vedkommende 
nerværelse foretagen og Passeret som her efter følger nemlig 
Videre er wurdered kaabber wahre. 
En brøgger kedel som er paa 1 ½ tønde stoer for 22 Sld., en brendevins pande paa 1 ½ tønde sture 
med hat og biber med tønde er sat for 16 Sld., en gl. kaabber kedel paa 1 ½ spand stoer vog 7 
skaale pund á 1 mrk er 1 Sld. 3 mrk., en span stoer kaabber kedel vog 6 skaale med á 1 mrk. 8 skl., 
er 2 Sld. 1 mrk., en kaabber kedel paa 5 spander stoer vog 15 skaalepund á 1 mrk. 8 skl er 5 Sld. 2 
mrk. 8 skl., en otting kedel paa en span stoer vog 3 skaalpund for 4 mrk., en liden mæssing kedel 
med jern grefve udi, og bon paa for 1 mrk. 8 skl.,  
Thin. 
2 half dybbe Thin fade teigned Prg S HTD. Vog 5 ½ skaalpund med 3 tempel er sat punded for 1 
mrk. 4 skl., er 6 mrk. 14 skl., 2 dito tin fade med med lige nytt og navn for 6 mrk. 14 skl.,  2 dybe 
thin fade vog 6 ½ skaalpund og 3 stempel paa med teigned PMS  HMD pundet sat for 1 mrk. 4 skl., 
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er 8 mrk. 2 skl., 12 tin tallerken med 3 stempel og teigned med PMS HND vog 13 ½ skaalpund á 1 
mrk. 4 skl er 4 Sld. 14 skl.,  
Sølf. 
2 smaa sølf begger teigned med PMS JMD 1698 og ingen karm under hver vog 6 laad á 3 mrk er 9 
Sld., it anded lided sølf begger med en karm leden under med lige navn, vog 6 laad á 3 mrk er 4 
Sld. 2 mrk.,  
Mæssing. 2 smaa dreiede mæssing lysestager sat for 4 mrk.,  
I Herberghused. 
I wæster sengen, en hiemme giort blaae ranned olmerdugs ofver dynne for 3 Sld. 2 mrk., en linnen 
under dynne med gl. ind vaar udi for 3 Sld., 2 linnen hofved dynner med blaae remmer udi á 4 mrk 
er 2 Sld., 2 nye blaae rannede olmerdugs pudder med lin waar og strik á 6 mrk er 3 Sld., 2 nye 
brugarns lagen støked sat for 6 mrk., er 3 Sld., I Øster seng ibiden, en blaae ranned fifskaftes ofver 
dynne som er hiemme spunden 4 Sld., en ullen blaae ranned under dynne for 10 mrk., en lang 
blaae ranned linnen hofved dynne for 3 mrk., en gl. blaae ranned lang linnen hofved dynne for 2 
mrk., 2 blaae ranned nyeolmerdugs hofved puder med lin waar og strik á 6 mrk er 3 Sld., 2 nye 
brugarns lagen á 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
I Drenge Hused. 
I Øster seng, en graae ranned ullen ofverdynne 6 mrk., en sort ranned ullen dynne for 1 Sld., 2 
ullen blaae ranned hofved dynner á 2 mrk er 4 mrk., it blaae garns lagen 2 mrk., I Wester seng i 
bemælte drengehus en gl. sort ranned ullen ofver dynne hvor af helften er hvidt for 1 mrk. 8 skl., 
en sort ranned ullen hofved dynne for 1 mrk., it blaae garns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
I Krobhused. 
I Pigens seng norren til. En sort ranned ullen ofver dynne for 1 Sld., en sort ranned ullen under 
dynne som er helften hvidt tøy for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen hofved dynne for 2 mrk., en linnen 
gl. hofved dynne it blaar lagen for 1 mrk., I Pigens seng til en gl. sort ranned lapped ofver dynne for 
1 mrk., en blaae ranned ullen hofved dynne for 12 skl., 2 gl. blaargarns lagen for 1 mrk.,  
Benkeklæder.i Stuen. 
Paa nørre benk, en nte wefved benkedynne 8 allen lang for 3 Sld. 2 mrk., en ros wefved 
benkedynne med sort bon 6 alen lang for 10 mrk., som liger under winduen, en ny wefved 
benkedynne 3 ½ alen lang for bord enden er sat for 7 mrk., en flamsk agedynne med spoelskaded 
under foer for 3 mrk., en gl. age dynne paa gul bon for 2 mrk., it gl. flamsk hiønde med gul ranned 
under foer for 1 mrk. 4 skl., it gl. syed hiønde med gul under foer for 12 skl.,  
Boehawe. 
En arbieds wogn med smaa stier for 3 Sld. 2 mrk., en anden liden gl. wogn for uden stier for 5 mrk., 
2 nye arbieds juhl foruden beslag 6 mrk., en sleede med slee car med jern vidier og dret for 7 mrk., 
en ploug med behør for 2 Sld., 3 gl. aar med bille á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 gl. træ tinned harrer á 4 
skl er 8 skl., 2 nye Høstier med las stang af æle for 2 mrk., 2 gl. Høe stier af æle for 8 skl., 
I drengehused. 
En jerned hammel med behør for 2 mrk., en lin wef med behørige jern for 2 Sld. 2 mrk., it senge 
sted østen til drengehused for 1 Sld., endnu it sengested wæsten til ibiden for 2 mrk. 8 skl., 2 gl. 
korn seiser med bom og ringe hver 1 mrk er 2 mrk., en gl. ride sadel med gl. graat wadmels 
skaberok stiebøygle og sadel jord for 2 mrk.,  
I Steerhused. 
En jern gryde kraag for 1 mrk. 8 skl., endnu en jern gryde kraag for 1 mrk. 4 skl., it lided brøger Car 
for 1 mrk., en nye fyre saltere tønde for 12 skl., en haand qvern med hus og jern seiel for 7 mrk., 
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en stoer dranke tønde for 6 skl., en 3 fierings tønde med en bon udi for 6 skl., en stoer smør saae 
som er nye af fyre træ med 3 been under for 1 mrk., en smør ballig for 10 skl., en jern hand stang 
for 1 mrk. 8 skl., en bred bladed hand øpse for 12 skl., en krak øpse for 4 skl., en lyngrifve for 12 
skl., en stand tønde for 8 skl., en brendevins lækfiering for 8 skl., 3 finne sparer og en finne kitte 
for 1 mrk., it deignetrug med stoel for 2 mrk., en stoer finne laage bøtte for 8 skl.,  en mindre finne 
bøtte for 4 skl., en salte re fiering for 6 skl., en liden tør half tønde for 4 skl., 
I Krobhused. 
En øl tønde for 1 mrk. 8 skl., 2 øll half tønder styked 6 skl er 12 skl., en øll finne tragter for 8 skl., en 
finne span for 4 skl., en saltere tønde for 1 mrk., 2 finne sy bøtter á 3 skl er 6 skl., en ege sy bøtte 
for 4 skl., findis 6 tønder Rug Mehl som Enken beholder til sin og børnens føede, item 2 seke med 
Rug, paa møllen, og en sek med Rug i steerhused som Enken med børnen bevilget til sin og deris 
føede hvilked de vedkommende saaleedis Enken og børnen bevilged, og samtyked foruden 
wurdering at nyde som før ermælt.  
Paa stue lofted. 
4 tønder torsken haure á 2 mrk er  2 Sld., 2 gl. seierser med bom og ringe for 2 mrk., en nye aske 
feirings for 12 skl., 6 ½ skaalepund vog á 1 mrk er 6 mrk. 8 skl., byestøker, en gl. byestok i en 
fiering for 1 Sld. 2 mrk., en ung byestok, udi en half tønde 3 mrk., nok en nye byestok udi en fiering 
for 3 mrk.,  
I Herberghused. 
En ege kiste med slet laag og dobbel laas og 2 jern handfang og 2 hiørne bon paa for 2 Sld., it gl. 
aske bord med foed og foed og skuffe for 1 Sld., 3 felbrende Lamskin á 1 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 8 skl.,  
I Gaarden. 
Under rysten findis 2 opslyngede ege bielker á 2 mrk er 4 mrk., 6 sauf skaaren ege staalper á 12 skl 
er 4 mrk. 8 skl., Norden gaarden udfor porter beliggende it uslynged ege træ som er dygtig til nu 
bielke 1 mrk. 12 skl., it uopslynged spaare træ for 1 mrk., it uopslynged løs holtte træ for 6 skl., 
syden for gaarden er beliggende it uopslynged ege træ for 1 mrk. 4 skl., endnu it uopslynged ege 
træ til en stolpe for 1 mrk., ved sauf lofned it ege uopslynged ege træ til en bielke for 2 mrk., en 
ege knop stolpe lang  uopslynged for 1 mrk., nok i stuen. En stoked nye fyre delle for 1 mrk., it sort 
steen bordmed en oben foed 6 Sld., en jern kakelofvn med skener og skure en bi legger med jern 
foed under er taxered for 14 skl., 2 pudder i meelhused af blaae ranned hiem spunden tøy foruden 
lin waar for 3 mrk., en almeplanke i Faare hused for 4 skl., it skille sold for 8 skl., it pande jern for 1 
mrk. 8 skl., it tørf jern for 6 skl.,  
Summa Andrager hvis løsøre som i dagen taxered og angifven til 
 penge 179 Sld, 3 mrk. 14 skl.,  
Summarum andrager til forskrefne løsøre til penge 500 Sld. 6 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte arfvingerne om de hafde meere at angifve af dette Sterfboes 
rørrende, og løsøre middel, der til de svarede at de ey viste meere at angifve end forskrefved 
staar. 
Saa blef angifven efterskrefne dette Sterfboe berettiged tilstaaende Gield som befindisfølgende 
maader nemlig. 
Mons Clausen i Sandwig møtte her i dag og Sterfboet, og vedstoed at være her til Sterfboet skyldig 
laante penge 15 Sld., her for hafver hand lefvered her til boet til underpandt en jern beslagen 
mallen half kiste med hand grefver udi, Item it par bruegarns lagen it par pudvor med strik for en 
bolster hofved dynne, 4 hiønder 3 thin fade 6 tin tallerken, en liden thin flaske, it tin salt car, og it 
otte cartted sølf begger, paa en half peyel stoer, og blef hand nu foreened med Enken og de 
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vedkommende at hand skulde betalle forde 15 Sld., og er nogen rente at reignis, og erbød Mons 
Clausen sig straxsen pengene at lefvere med pandted erholdelse, hvor ved det saa her vi paa 
skifted forblef, og beroe, saafremt Mogens Clausen ike sti løfte som før ermælt efter kommer, saa 
som  hand nu ike hafde pengene med sig skal forde 15 Sld., her efter forrantis efter forordningen,  
Enken angaf at Jørgen Larsen Murermester boende i Nyekier sogn er her til boet skyldig 6 Sld. 3 
mrk., der for hafver til under pandt lefvered it røt sartis skiørt med sorte snørrer med om hvilked 
skiørt wurderings mændene nu saae og taxerede fot 5 Sld., og er forskrefne skiørt der for nu til 
dette boes middel anført for de 5 Sld., resten er 7 mrk., betaler Jørgen Larsen self kommer der af 
noged ind, er det Enken og børnen til deehling.  
Lars Rasmusen paa 12 gaard i Clemmedsker sogn møtte her paa Sterfboet, og vedstoed her til 
Sterfboet er skyldig blefven 2 Sld., der for er til under pandt en sølf skee. 
Hartwig Willumsøn i Allinge er her til Sterfboet skyldig efter afreigning skyldig penge 1 Sld. 5 skl.,  
Poul Hartwig i Allinge skylder her til boet penge 1 mrk.,  
Lars Ollufsen paa dend 4 gaard i Clemmedsker sogn er skyldig her til boet laante penge til 
qvartalskat 1 Sld. 3 mrk.,  
Niels Bendtsen boende i Clemmedsker sogn er skyldig efter vedgaaelse penge 1 mrk. 6 skl.,  
Mikel Mogensen boende paa Simlegaard i Clemmedsker sogn møtte her paa Sterfboet og 
vedstoed at være skyldig reede laante penge samme bekommed kort siden og er fri for rente her 
til, af denne S: Mand sin broder som er kommed af den 10 gaard i Clemmedsker sogn Capital 100 
Sld.,  
Enken angaf og at hafve endnu udi behold penge 100 Sld., som tillige med forskrefne 100 Sld., 
Mikel Mogensen hafver af denne S: Mand bekommed og er skyldig er afløst af den 10 gaard i 
Clemmedsker sogn, hvor udi denne S: Mand var penge berettiged, og der for nu anføris bemælte 
penge 100 Sld., 
Jens Larsen i Rønne er efter Enkens og der ved kommendis angifvende her til boet skyldig for en 
sort Tyr 6 Sld., som hos hammen søgis, og af ded indkommende nyder Enken og børnen sin andeel 
Proqvota, efter it kiøbebref udgifved af S: Lars Hansen i Clemmedsker sogn til denne S: Mand 
Peder Mogensen datered dend 5 july 1695, og videre inden nørre herrits ting vedstaaed berørte 5 
july 1695 med des underskrift, og rettens betiente. 
Jens Andersen Steege herrets fouged og herrets skrifveren Hans Povelsen Brøst deris sestification, 
som nu bleg her paa Sterfboet læst, og paaskrefven, befindis denne 9 gaard i Clemmedsker sogn, 
med ald sin rette tilliggelse dette Sterfboe at være berættiged, nu indgik Enken med sin 
laugwærge, og de andre vedkommende her paa skifted saa som denne S: Mand Peder Monsen 
tillige med sin hustru Johanne Monsdaatter som hafver væred med at kiøbe denne 9de gaard, og 
gaarden i adtskellige maader forbedred for videre bekaastning at spare Enken og børnen, mellem 
denne 9 gaard at anslage i det høyeste til dette Sterfboeds middel at anføre for 200 Sld., og nyder 
Enken sin lifstid efter lowen at be: 9de gaard at besidde efter nu giør de foreening paa Sterfboet? 
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboets rørrende løsøre middel til staaende Gield reede 
penge, og berørte 9de gaards taxt til penge i alt 924 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Saa blef angifven denne S: Mands Ifareklæder som af bemælte wurderings mænd blef taxred i 
følgende maade nemlig. En sort fifskaftes kiol cammelhaars knapper udi er sat for 2 Sld. 2 mrk., en 
graae fifskaftes kiol for 5 mrk., en graae wadmels for reise kiol for 5 mrk., en røed wadmels 
forskiorte med mæssing knapper udi for 1 mrk., 2 fælbred skin bopserunder forred med læred for 
1 mrk., it par sorte fifskaftes bopser for 1 mrk. 8 skl., en sort hat for 3 mrk., hvis videre Ifare klæder 
denne S: Mand hafver hafte en del til børnen omgiort, og en deehl bort gifven til dem som har haft 
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umage ved denne S: Mands begrafvelse, Summa andrager forskrefne denne S: Mands Ifareklæder 
til penge 6 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Hvorimod Enken beholder sine egne ifareklæder, og deehlis forskrefne denne S: Mands 
Ifareklæder imellem, denne S: Mands børn som er en søn og 5 døttre og tilkommer sønnen der af 
penge 7 mrk. 9 ½ skl., og hver daatter 3 mrk. 12 4/7 skl.,  
For sønnens anpart som er 7 mrk. 9 skl., er udlagt en sort fifskaftes kiol med cammel haars 
knapper for 10 mrk., leger fra sig 2 mrk. 7 skl.,  
Dend eldste daatter Anna for sin anpart 3 mrk. 12 skl., tillagt hos forde broderens laad 2 mrk. 7 
skl., en røed wadmels foreskiorte med mæssing knapper udi for 1 mrk.,  ved Margretislaad at 
hafve 5 skl., :/: 
Dend anden daatter Kirstene til kommer 3 mrk. 12 skl., tillagt it par sorte fifskaftes bopser for 1 
mrk., en graae fifskaftes kioel for 5 mrk., til ofvers 2 mrk. 2 skl., :/: 
Dend 3de daatter Margreta tilkommer 3 mrk. 12 skl., udlagt en graae wadmels kioel for 5 mrk., til 
ofvers 1 mrk. 4 skl., :/: 
Dend 4de daatter er Johanne tilkommer 3 mrk. 12 skl., tillagt it par felbred skin bopser for 1 mrk., 
under forred med læred. Hos Kirstinis laad at hafve 2 mrk. 12 skl.,  
Dend 5 daatter Karne tilkommer 3 mrk. 12 skl., tillagt en sort hatt for 3 mrk., ved Margretis udlæg 
12 skl., :/: 
Og som dagen nu er forløben, saa sluttis denne forretning der ved at den igien i morgen med 
videre kand foretagis, hvilked at saa er tilganget og Passeret Testerer Christian Leegaard, 
 H: Brugman.  Hans Monsen.     Mikel Monsen.     Hans H:M:S:Monsen. Anders 
Monsen.  Jep Monsen  Gregers Ibsen.        Hans Mottensen  Lars L:H:S: Hansen. 
 
Dend 17 January forberørte aar 1704. Er atter med denne forretning forskrefne de ved 
kommendes nerværelse videre foretagen, og Passeret som her efter følger nemlig 
Bort skyldige Gield. 
Songepræsten Hr: Olluf Jensen Aalborig til kommer efter foreening for lig begiengelse penge 10 
Sld., der af at af en brendewins pande med hatt og pibber taxered for 16 Sld., der af at hafve 10 
Sld.,  
Sognedeignen Peder Weier er for sin umage med liig tieneste bevilged 6 mrk., udlagt it røe herred 
studnød er sat i øster lade for 6 mrk., :/: 
Lars Hansen paa murre i Clemmedsker sogn fordred for lig beslaged til denne S: Mand med jern og 
arbiedsløn i alt penge 3 Sld., udlagt it brun røgged og stierned studnød for 3 Sld.,  
Hans Svendsen Wæster i Rydskier sogn lod fordre for malt penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt it sort brun 
røgged studnød i øster lade for 2 Sld. 2 mrk.,   
Povel Koefoed i Rønne fordred for forsikring til denne S: Mands begrafvelse i alt penge 4 Sld. 2 
mrk. 4 skl., udlagt en sort Koe som staae ved denne forreste roo ved loen for 4 Sld. 2 mrk., en krak 
øpse fr 4 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Hans Mogensen i Skobe i Clemmedsker sogn fordred for 4 spar træ og 10 lætter til sammen 5 mrk. 
12 skl., udlagt underrøsten 2 slyngede ege bielker á 2 mrk er 4 mrk., norden gaarden ud for 
portten er beliggende it uslynged ege træ som er dyktig alen bielkefor 1 mrk. 12 skl., :/: 
Mogens Mogensen paa mure i Clemmedsker sogn fordred for 2 læs refter 2 mrk., nok fordred 
rente af 100 Sld., laante penge paa it aars tiid 5 Sld., og er Capitalen betalt og anføris bemælte 
smør maa saa som Enken ey der imod vil desputere penge 5 Sld. 2 mrk., udlagt en røe røgged stud 
i østerlade for 5 Sld., en røe qvigekalf hvid i lysken for 2 mrk., :/: 
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Jens Hansen i Rydskier sogn lod fordre arbeidsløn paa denne S: Mands liigkiste for 1 Sld., udlagt en 
sort stud for 4 mrk., :/: 
Jørgen Pedersen i Rydskier sogn lod fordre for 2 laxe 4 mrk. 12 skl., udlagt en sort kalf for 4 mrk., 
og en ung Gaas for 12 skl., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken af de vedkommendis 
bevilged og samtyked udlagt af Sterfboeds middel for penge 40 Sld., her foruden blef Enken 
foruden skifte bevilged sin sengs klæder, og hendis kiste, udlagt en røe blised gilled Hest for 9 Sld., 
en brun stierned Hest gilling for 8 Sld., en arbeids wogn med smaastier for 3 Sld. 2 mrk., en sort 
hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort Koe hvid i lyskenstok romped for 4 Sld., Høe i nørrelade i 
wester ende 2 stolperum sat for 6 lees á 8 mrk er 12 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin umage med dette skifte og Salarium  i alt 11 Sld., udlagt af brøgger 
kedelen at hafve disse 11 Sld.,:/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte skrifve brefved at 
skrifve i alt 15 Sld., udlagt af forde Brøgger kedel at hafve 11 Sld., af Brendewins panden at hafve 4 
Sld., :/:  Stempled papir til denne forretning for 3 Sld., udlagt af Brendewins panden at hefve 2 Sld., 
en mæssing kedel paa en span stoer vog 3 skaalepund for 1 Sld., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 6 mrk er 3 Sld., udlagt en span stoer kaabber kedel for 
2 Sld., en jern hand stang for 1 mrk. 8 skl., en liden mæssing kedel med jern grefver udi og loder 1 
mrk. 8 skl., :/: 
Til amptstuen befindis at denne 9 gaard i Clemmedsker sogn rester for 1703 naar landgielde 
nemlig 2 1/5 tønde Biug  2 2/5 tønde Haure, som Enken lofved in natura at lefvere og der for 
anføris efter den taxt som paa sæden førhen her udi er sat som andrager 4 Sld. 2 mrk 2 skl.,  
Bog clarrings penge for bemælte aar 1703 er 9 Sld. 2 mrk. 10 skl., blifver saa som Enken tager 
udlæg for, og svarer igien i amptstuen penge 14 Sld. 12 skl., udlagt af de forhen i straaed taxered 6 
tønder Biug er her til udlagt naar efterskrefne tiende in natura ydis at hafvis penge 6 Sld. 2 mrk 12 
skl., I Straaed af de 14 tønder Haure til denne Prætension udlæggis de 12 tønder Haure á 2 mrk er 
6 Sld., 4 gl. Gies og en Gaaasse for 6 mrk. 4 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Kirke wergen Peder Hansen møtte her paa Sterfboet og fordrede paa st. Clenmmedkirkis weigne 
resterende kirke tiende for Aa. 1703 en tønde Haure for 2 mrk., udlagt en tønde hafre for 2 mrk., 
:/: 
Sognepræsten Hr: Olluf Jensen Aalborig fordrer for berørte aar 1703. 1 1/5 tønde biug, og en 
tønde hafre, som efter forhen udi førte taxt efter som Enken lofver det in natura at yde er penge 2 
Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt af biuged at hafve 1 Sld. 3 mrk. 4 skl., en tønde haure for 2 mrk., :/: 
Herrits fougden og deignen skal ydis hver en skeppe Biug in natura anreigned for 2 mrk., udlagt af 
Biuged at betalis disse 2 mrk., :/: 
Og saa dend eldste daatter Anna Pedersdaatter som fader broder Hans Mogensen wærge for er 
fra barns ben opbeladis med haltheed, og skrøbelig i sin gang blef imellem parterne nu her paa 
skifted der handled, og af Enken med sin laugwærge, og de andre børns werger samtyked og 
bevilged at berørte eldste daatter skal forud her af Sterfboets middel nyde udlæg til sin fremtarf 
for penge 20 Sld., her for udlagt i Herberghused i wester seng en hiemme giort blaae ranned 
olmerdugs ofverdynne 3 Sld. 2 mrk., en linnen under dynne med ind waar for 3 Sld. , 2 linnen 
hofved dynner med blaae ranner udi á 4 mrk er 2 Sld., 2 nye blaae ranned ilmerdugs puder med lin 
waar og strik for 3 Sld., 2 brue garns lagen med røede viin for 2 Sld. 2 mrk., til ofvers 4 mrk., :/: 
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Dend yngste daatter Karne Pedersdaatter som er saa ringe af aller st hun nu er ikun 3 aar gl. hvor 
for de vedkommende ofverviet, og samtyked til hendis opforstring at Enken der for skal afholdis 
bør nyde udlæg for penge 10 Sld., udlagt en røe blised Hest gilling for 10 Sld.,:/: 
Enken angaf endnu at hafve andtvendt til denne S: Mandt begrafvelse som paa Sterfboet blef 
opreigned og arfvingerne vedgik 3 Sld., udlagt it blak hielmed studnød hvidt paa lenden for 11 
mrk., en jerned hammel med behør for 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 153 Sld. 10 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deeling penge 771 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer den halvepart som er 385 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem forskrefne denne S: Mands med bemælte sin hustru 
auflede børn som er 1. søn og 5 døttre. Er der af sønnens laad penge 110 Sld. 15 1/7 skl., og hver 
søster laader 55 Sld. 7 4/7 skl.,  
Forskrefne saa at være Passereti voris nerværelse Testerer Christian Leegaard, 
 H: Brugman.  Enkens Laugwærge Hans H:M:S:Mogensen. Hans Monsen.     
Mikel Monsen.     Anders Monsen.  Jep Monsen  Gregers Ibsen.        
 Hans Mottensen  Lars L:H:S: Hansen. 
 
For Enkens anpart som er 385 Sld. 3 mrk. 5 skl., udlagt der først tillæggis En kende penge som er i 
denne S: Mands lefvende lif bekommed af dend 10de gaard i Clemmedsker sogn som Enken  til 
boes middel har angifved, imod de penge som Mikel Monsen af den S: Mand har bekommed af 
samme gaards pandtning som før ermælt som er penge 100 Sld., dend halfvepart af den 9de gaard 
i Clemmedsker sogn werdie efter dend erming her udi forhen ommældis som er penge 100 Sld., en 
sort blaked Hoppe for 8 Sld., en sort Hoppe for 7 Sld., en brun blised hoppe for 6 Sld., en røe blised 
Hoppe som er med it gult Hestføll som er gilledfor 4 Sld., en røe braaged Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 
bleg hulmed Koe for 5 Sld., en blak grimmed Koe for 5 Sld., en røe hielmed Koe for 4 Sld., en liden 
sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., en sort grimmed Koe for 4 Sld., en bleg grimmed stud for 7 Sld., en blak 
grimmed stud med en hvid plet paa bone for 6 Sld. 2 mrk., em blak hielmed stud for 6 Sld., en 
graae herred stud for 3 Sld. 2 mrk., et røe røgged studnød hvid imellem hornen for 3 Sld. 1 mrk., 
en hvid qvige med røede pletter paa halsen for 7 mrk., it bleg grimmed Qvigenød for 2 Sld., it røe 
røgged studnød med it hvidt hofved for 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmed studnød for 9 mrk., it røe 
røgged studnød for 9 mrk., it røe braaged og stierned studnød for 1 Sld. 3 mrk., it sort grimmed 
studnød for 2 Sld., it graae herred studnød for 5 Sld., it graae herred qvigenød for 5 mrk., af 
gamstomme it røe herret brun paa hofveded qvigenød for 5 mrk., en røe belted qvigekalf 1 Sld., en 
sort grimmed studkalf for 2 mrk., Faar og lam. 12 gl. Faar á 3 mrk er 9 Sld., 4 lam á 2 mrk er 2 Sld., 
en graae braaged Soe for 3 mrk., en hvid soe for 2 mrk., 4 grise á 2 mrk er 2 Sld., 2 tønder Rug som 
er saaed der af strøe korned er taxered for tønden 8 mrk er 5 Sld., 3 tønder Rug paa lofted á 1 mrk 
er 6 Sld., 
En gl. kaabber kedel paa 1 ½ span stoer vog 7 skaalpund á 1 mrk er1 Sld. 3 mrk., en kaabber kedel 
paa 5 spanne stoer vog 15 skaalepund á 1 mrk 8 slk er 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 dybe thin fade vog 6 ½ 
skaale pund og 3 stempel paa med paa teigned PMS HID. Punded sat for 1 mrk. 4 skl., er 2 Sld. 2 
skl., it fladt thin med lige navn og stempel fot 3 mrk. 7 skl., 6 thin tallerken med lige navn og 
stenpel sat efter wegt for penge 2 Sld. 7 skl., it sølf begger med ented kom under teigned med 
PMS JMD 1698. vog 6 laad á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 2 mæssing dreiede lyse stager á 2 mrk er 1 Sld.,  
i drenge hused i øster sengen en graae ranned ullen ofver dynne for 1 Sld. 2 mrk., en sort ranned 
underdynne som er ullen for 1 Sld., it blaargarns lagen for 2 mrk., i Krobhused. I pigens seng 
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norren til en sort ranned vær ofver dynne for 1 Sld., en sort ranned ullen under dynne som er 
helften hvidt tøy for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen hofved dynne for 2 mrk., en linnen gl.hodved 
dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., en ros wefved benkedynne med sort bon 6 allen 
lang som liger under winduen for 2 Sld. 2 mrk., en nye wefved benkedynne 3 ½ alen lang for 
bordenden i stuen for 1 Sld. 3 mrk., en ploug med behør for 2 Sld., 3 gl. aar med bihl paa á 8 skl er 
1 mrk. 8 skl., 2 gl.træ tinned harrer á 4 skl er 8 skl., 2 nye høestier med lasstang af elletræ for 2 
mrk., 2 gl.høestier af elletræ for 8 skl., it sengested østen til i drenge hused for 4 mrk., 2 korn 
seiser med bom og ringe á 1 mrk er 2 mrk., i Steerhused, en jern gryde kraag for 1 mrk. 8 skl., 
endnu en jern gryde kraag for 1 mrk. 4 skl., it lided brøgger car for 1 mrk., en nye fyrre saltere 
tønde for 12 skl., en stor drankere tønde for 6 skl., en tre fierings tønde med en bon udi for 6 skl., 
en smør ballig med 2 ørren for 10 skl.,  en bred bladed hand øpse for 12 skl., en lyng rifve for 12 
skl., en stand tønde for 8 skl., en brende wiins fiering for 8 skl., 3 finne spanne, og en finne kitte á 4 
skl er  1 mrk., it deigne trug med stoel for 2 mrk., en stoer finne bøtte for 8 skl., en mindre finne 
laage bøtte for 4 skl., i krobhused den øl tønde for 1 mrk. 8 skl., 2 øll half tønder á 6 skl er 12 skl., 
en øll fnirn tragter for 8 skl., 2 finne sybøtter á 3 skl er 6 skl., en ege sy bøtte for 4 skl., 6 ½ 
skaalepund vog á 1 mrk er 1 Sld. 2 mrk. 8 skl., en gl. stok med bier udi for 6 mrk., 3 felbered lam 
skin á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 8 skl., i stuen sort steen bord med oben foed for 6 Sld., en jern 
kakelofnen  med skener, og skneren by leger opsat i stuen for 14 Sld., afgaar paa en brun blised 
Hors føll som er siden wurderingen blefven ringere 7 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Sønnen Mons Pedersen som Mikel Monsen er wærge for tilkommer naar 2 mrk paa hver part 
afgaar paa it føll som blef wurdered, og siden blif ringere 100 Sld. 2 mrk., 15 skl., udlagt af den 9de 
gaard i Clemmedsker sogn til kommer denne myndling efter forde giorde foreening at hafve penge 
28 Sld. 2 mrk. 4 4/7 skl., af de hundrede Sld., Mikel Monsen af S: Peder Monsen har laant der af at 
hafve penge 28 Sld. 2 mrk. 4 4/7 skl., en sølf staab teigned med PMS IMD foruden kommer den om 
vog 6 laad á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en brun hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort grimmed stud 
med en hvid plet paalenden sat for 7 Sld., it sort hielmed Qvige nød for 1 Sld. 3 mrk., en sort 
studkalf for 4 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., en tønde Rug paa lofted 2 Sld., it Thin fad teigned 
med PMS IMD er maadelig dybt for 3 mrk. 7 skl., en thin tallerken for 1 mrk. 7 skl., i øster seng i 
Herberghused en blaae ranned fifskaftes ofver dynne for 4 Sld., en gl. rude sadel med gl. graat 
wadmels skaberok stie bøyle og sadel jord for 2 mrk., af Mons Claus i Sandwig laante hand her til 
boet var skyldig, og betalt nu paa Sterfboet der af at hafve penge 5 Sld. 2 mrk., hos Jørgen Larsen 
Muremester i Nyekier sogn som han der skyldig, og it skiørt i pandt at hafve penge 5 Sld., en brun 
stierned Hors follie for 5 Sld., paa nørre benk i stuen en nye wefved benkedynne 8 alen lang for 4 
mrk., it skille sold for 8 skl., it pande jern for 1 mrk. 8 skl., en liden gl. wogn uden stier for 5 mrk., 
en flamsk agedynne for 3 mrk., med spoelskaded under foer, 2 puder i mel hused af blaar ranned 
hiem spunden tøy foruden lin waar begge sat for 3 mrk., 2 tønder haure paa tilled 1 Sld., 6 sauf 
skaarne ege staalper under røsten á 12 skl er 4 mrk. 8 skl., en nye aske fiering for 12 skl., en liden 
tør half tønde for 4 skl., :/: 
Dend eldste daatter Anna Pedersdaatter som Hans Mogensen hendis fader broder er wærge for 
tilkommer naar 1 mrk., paa hendis part er til afkortning paa it føll som siden wurderingen blef 
ringere 54 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt af forde 9de gaard i Clemmedsker sogn tilkommer denne 
myndling efter forde foreening at hafve penge 14 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., af de penge Mons Clausen 
at hafve 5 Sld., af de 100 Sld., Mikel Mogensen af S: Peder Mogensen har laant der af at hafve 14 
Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., en gul grimmed Koe for 9 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., en sort belted galt 
gris for 1 mrk., en thin tallerken for 1 mrk. 7 skl., ved denne mynlings forhen giorde udlæg at hafve 
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de 4 mrk., en ege kiste med slet lang daabbel laas jern hand fang og jern bon for 2 Sld., it aske 
bord med skoffe og foed i hused for 4 mrk., en nye fyrre deehle i stuen for 1 mrk., hos Lars 
Ollufsen paa fire de gaard i Clemmedsker sogn som hand er skyldig at fordre 4 mrk. 3 skl., hos 
Enken ved udfarten udlæg 4 mrk., hos enkens anden laad penge 9 skl., :/: 
Dend anden daatter Kirstene Pedersdaatter som hendis fader broder Anders Monsen er wærge for 
til kommer i arf efter faderen naar 1 mrk., paa hendis part er til afkortning paa it føll som siden 
wurderingen blef ringere 54 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt af forde 9de gaard i Clemmedsker sogn 
tilkommer denne myndling efter forde foreening at hafve penge 14 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., af de 
penge Mons Clausen at hafve 4 Sld. 2 mrk., af de 100 Sld., Mikel Mogensen af S: Peder Mogensen 
har laant der af at hafve 14 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl.,en sort braaged grimmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 
sort røgged stud for 4 Sld. 2 mrk., it hvidt herred Qvigenød for 1 Sld. 3 mrk., en brun stierned stud 
kalf for 3 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., en røe braaged Soe for 2 mrk. 12 skl., en tønde rug paa 
lofted for 2 Sld., en thin tallerken for 1 mrk. 7 skl., i øster seng i herberghused en ullen blaae 
ranned underdynne for 2 Sld. 2 mrk., en sleede med slee car med jern vidier for 7 mrk., en hand 
qvern med hus og jern seiel 7 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Dend 3de daatter Margreta Pedersdaatter som Jens Monsen fader broder er værge for tilkommer 
naar 1 mrk., paa hendis part er til afkortning paa it føll som siden wurderingen blef ringere 54 Sld. 
3 mrk. 7 skl., udlagt af forde 9de gaard i Clemmedsker sogn tilkommer denne myndling efter forde 
foreening at hafve penge 14 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., af de penge Mons Clausen at hafve 5 Sld., af de 
100 Sld., Mikel Mogensen af S: Peder Mogensen har laant der af at hafve 14 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., it 
brunt gilled Hest føll for 6 mrk., en sølfskee i pandt fra Lars Rasmusen i Clemmedsker sogn for 2 
Sld., en sort braaged og stierned Koe for 4 Sld. 2 mrk., it sort røgged qvigenød med hvid rompe for 
9 mrk., it hvidt studnød for 9 mrk., en sort qvige kalf for 3 mrk. 8 skl., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., en 
gris for 2 mrk., 2 tønder rug paa lofted á 2 Sld er 4 Sld., en thin tallerken for 1 mrk. 7 skl., en lang 
blaae ranned linnen hofved dynne i øster seng i herberg hused for 3 mrk., en lige saadan hofved 
dynne for 2 mrk., en blaae ranned olmerdugs pude med lin waar og strik for 6 mrk., en finne span 
for 4 skl., hos Povel Hartwig i Allinge at fordre 1 mrk., 2 nye arbieds juhl for 6 mrk., en gl. age 
dynne paa gul bon for 2 mrk., it sengested wæsten til i drenge hused for 1 mrk. 8 skl., 2 tønder 
haure paa tilled for 1 Sld., it uopslynged løs holt østen gaarden for 8 skl., :/: 
Dend 4. daatter Johanne Pedersdaatter som hendis faders søstermand Gregers Ibsen i Olsker sogn 
er wærge, tilkommer naar 1 mrk., paa hendis part er til afkortning paa it føll som siden 
wurderingen blef ringere 54 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt af forde 9de gaard i Clemmedsker sogn 
tilkommer denne myndling efter forde foreening at hafve penge 14 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., af de 
penge Mons Clausen at hafve 5 Sld., af de 100 Sld., Mikel Mogensen af S: Peder Mogensen har 
laant der af at hafve 14 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., it sølf begger med en carm neden om teigned med 
PMS IMD 1698 vog 6 laad á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en blaked stob horned Koe for 4 Sld. 2 mrk., it 
sort studnød for 3 Sld. 2 mrk., it røe hielmed studnød for 2 Sld., en blaked Qvigekalf for 3 mrk. 8 
skl., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 2 grisse for 1 Sld., en tønde rug paa lofted for 2 Sld., en thin tallerken 
for 1 mrk. 7 skl., i øster seng i hused en blaae ranned olmerdugs pude med lin waar og strik 6 mrk., 
en seis med bom og ringe for 1 mrk., en saltere fiering  for 6 skl., en ung bystok udi en fiering for 3 
mrk., norren gaarden it uopslynged ege træ til spare for 1 mrk., en saltere tønde  1 mrk., hos 
Anders Mogensens laad at hafve 1 mrk., en smør saae med høye been for 1 mrk.,  synden gaarden 
it uopslynged ege træ til en stolpe for 1 mrk., nok it dito for 1 mrk. 4 skl., it guhl ranned under foer 
12 skl., i wæster seng i hused, en gl. sort ranned ullen ofver dynne hvor af helften er hvidt for 1 
mrk. 8 skl., en sort ranned ullen hofved dynne for 1 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., ved 
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sauf lau it uopslynged ege træ til en bielke for 1 mrk., en ege knop stolpe lang uopslynged for 1 
mrk. 8 skl, til ofvers 14 skl., :/: 
Dend yngste daatter Karne Pedersdaatter som Peder Andersen i Røe sogn først var tilordned at  
Wærge for og siden fader broder Mons Monsen i Rydskier sogn som var syeg blef til ornned at 
wærge foer tilkommer i arf efter sin S: Fader naar 1 mrk., paa hendis part er til afkortning paa it 
føll som siden wurderingen blef ringere 54 Sld. 3 mrk. 7 skl., udlagt af forde 9de gaard i 
Clemmedsker sogn tilkommer denne myndling efter forde foreening at hafve penge 14 Sld. 1 mrk. 
2 2/7 skl., af de 100 Sld., Mikel Mogensen af S: Peder Mogensen har laant der af at hafve 14 Sld. 1 
mrk. 2 2/7 skl., 
It brun blised Horsføll for 4 mrk., hos Hartwig Willumsen I Allinge som hand er skyldig 4 mrk.,. 5 
skl., 2 half dybe thin fade teigned med PMS JHD. Vog 5 ½ skaalepund á 1 mrk 4 skl., er 1 Sld. 2 mrk. 
14 skl., en røe qvige for 4 Sld., it graae braaged studnød for 7 mrk., it røe røgged qvigenød for 5 
mrk., it blak hielmed og røgged qvige for 5 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk., 
en graae galt for 4 mrk., en tønde Rug paa lofted for 2 Sld., en thin tallerken for 1 mrk. 7 skl., i 
øster seng i herberg hused 2 nye bruegarns lagen á 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk., en lin wefved behørig 
jern for 10 mrk., en seies med bom og ringe for 1 mrk., en ung bystok udi en half tønde for 3 mrk., 
hos Niels Bendsen i Clemmedsker sogn som hand er skyldig fordris 1 mrk. 6 skl., i pigens seng 
synden en gl. sort ranned lapped ofver dynne for 1 mrk., en blaae ranned ullen hofved dynne for 
12 skl., 2 gl. blaargarns lagen á 8 skl er 1 mrk., hos sin søster Johanne som Gregers Ibsen er wærge 
for 14 skl., :/: 
Belangende hvis anparter orfver som denne S: Mands børn her udi er tilkommen og udlagt 
forrenttis efter lowen med 5 procent fra dette Skifte brefvis dato og børnen hos Moderen 
forblifver frem deehlis og nyder føede og opforstring hos Moderen undtagen hvis dend eldste 
daatter Anna Pedersdaatter af sengeklæder, og kisten er tillagt som til hendis bæste saa som er 
wentendis at hun kommer i ekteskab skal for voris under hendis egen tilsiun med hendis wærgis 
samtyke, og opakt i det øfrige retter wærgerne sig med deris wærgemaal efter lowen, og til 
slutning af dette Skiftebref samptlig de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde 
meere at angifve som dette Sterfboe kunde vedkomme, hvor til de svarede at de ej viste meere at 
angifve, end angifved er og forskrefved staar undtagen Sønnens wærge, og Faderbroder Mikel 
Monsen paastoed, at hans mynling denne S: Mands Søn Mogens Pedersen bør nyde sæded i denne 
9de gaard i Clemmedskier sogn. Naar hans Moder ved døden afgaar som nu de vedkommende for 
billigt og ret efter lowen erakted som der ved saaleedis besvarer. Imidlertid Enken at beboe 
gaarden saa lenge hun lefver og de forhen 100 Sld., naar begieris af hende til wergerne at betalis, 
eller og som før ermælt efter it aars forløb at formeltis af gaarden med 5 procento og fordi Enken, 
nu it aar fra dette skifte brefs dato ar reigne. Nyder de 100 Sld., fri for rente saa skal hun, der imod 
klæde og føede for berørte sinne børn uden videre betalning, der efter retter sig siden en hver 
efter lowens indhold som før ermælt hvilked saa at være tilganged og Passeret Testerer. 
Skiftestedæn den 10 January Aa. 1704.  H: Brugman.  Enkens Laugwærge Hans H:M:S:Mogensen.
 Mikel Monsen.     Anders Monsen.  Jep Monsen  Gregers Ibsen.        
 Hans HMS Monsen  Lars L:H:S: Hansen.       Udfærdiget den 10 Marty Aa. 1704. 
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Anno 1704. Dend 23 January er efter Advarsel til de vedkommende holden Registring og 
Wurdering samt Skifte og Ligvidation efter Erlig, og Mandhafte nu   Sahlig Mand Hans Koefoed 
Madsen, fordum bestalter Capitain ofver Øster Herrets Compagnie som boede og døde paa  
Koefoeds gaard beliggende udi Østermarie sogn, imellem denne S: Mands efterlefvende Børn, som 
først er at reigne  4 Sønner og 3 Døttre, hvor af  
 
Dend eldste Søn er Mads Koefoed Hansen boende paa Almegaard i Knudsker sogn sin egen wærge. 
Dend anden søn er Claus Koefoed Hansen Bestalter Capitain ofver Øster Herrets Compagnie. 
Dend 3de søn er Povel Koefoed Handelsmand og Borger boende i Rønne. 
Dend yngste søn er Jørgen Koefoed Hansen boende paa Koefoedsgaard i Østermarie sogn. 
Dend eldste daatter var afgangne  Karne Hans Koefoedsdaatter som var i ekteskab med Mathias 
Carlsen boende i Nexøe og nu ved døden afgangen efter hende igien lefver 2 sønner og 2 døttre, 
hvor af 
 Dend eldste søn Carl Mathiasen som er sin wærge. 
 Dend anden søn er Povel Mathiasen nu paa 18 aar gl. for ham er tilfore anordned at  

Værge bemelte Cap: Claus Koefoed og Capitain Hans Koefoed Madsen boende paa 
Eskegaarden i Pedersker sogn. 
Dend eldste datter er Elsebeth Mathiasdaatter nu paa 15de aar gl. for hende er Povel 
Koefoed hendis broder boende i Rønne wærge. 
Dend yngste daatter er Kirstine Mathiasdaatter nu paa 12 aar gl. for hende er forhen 
til wærge anordned hendis Moder broder Mads Koefoed boende paa Almegaarden i 
Knudsker sogn. 

Dend anden denne S: Mands daatter er Johanne Hans Koefoedsdaatter i ekteskab med bemelte 
Capitain Hans Koefoed Madsen boende paa Eskisgaard i Pedersker sogn.  
Dend yngste  denne S: Mands daatter var afgangne Kirstine Hans Koefoedsdaatter som var i 
ekteskab med Liutnant Hans Koefoed Jensen boende i Østermarie sogn, efter hende igien lefver  2 
sønner og 3 døttre, hvor af. 
 Dend eldste søn er Jens Koefoed Hansen paa 7de aar gl.  
 Dend anden søn er Hans Koefoed Hansen under it aar gl. 
 Dend eldste daatter Margreta Elisabeth Hans Koefoedsdaatter paa 9de aar gl.  
 Dend anden daatter Catrine Kirstina Hans Koefoedsdaatter paa 5te aar gl. 
 Dend yngste daatter Kirstina Hans Koefoedsdaatter 1. aar gl.  
 For demmen er faderen self wærge efter lowen  
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Capit: Gregers Christensen 
boende i Aaekierbye, og Skifte skriveren Henrich Brugman Paa samme Skifte er til wurderings 
mænd opmeldet Peder Larsen og Lars Pedersen begge boende i Østermarie sogn. Hvor da er 
foerfunden fremviist og Passered som her efter følger. 
 
Hvis løsøre, og rørrende goeds denne S: Mand forhen efter sin sidste S: kierste, Karne Herman 
Bohnis paa skifted efter skiftebrefvis indhold først datered den 15 February aar 1702, er tilfalden 
der af findis endnu udi behold efterskrefne nemlig, it gl. ølcar paa en tønde stoer for 7 mrk., 3 brød 
bræder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 ege tønder for 1 mrk. 4 skl., en ege tønde for 6 skl., en lyng rifve 
for 1 mrk., en gl. lyng rifve for 8 skl., en garn vinde for 12 skl., it kande bræde i wester cammer for 
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2 mrk., 9 saltere half tønder á 8 skl er 1 Sld. 8 skl., en bred aske planke for 3 mrk., it fad med Biug 
meel udi for 3 Sld., it half fad vike meehl for 1 Sld. 2 mrk., it Hør tøy hammer og støf for 10 skl., en 
laage bøtte paa en fiering stoer for 6 skl., 2 sæløb á 6 skl er 12 skl., 3 gl. wogn reeb for 12 skl., en 
jerned hammel med lær seeler for 3 mrk., en jerned hammel med cabel seeler for 1 mrk., en stang 
tøm med lær hofved lang og cabel tøm steng for 2 mrk., en gl. bag stoel med sort læder ofver 
træked for 2 mrk., en lang benk paa lofted for 4 mrk., paa lille lofted, en gl. fyre benk for 8 skl., it 
lided fyre laasfast skab med 3 rum og en dør for 3 Sld., en ege kiste benk norden til i stuen med en 
laas og 2 rum udi for 2 Sld. 3 mrk., 3 gl. brudene tin tallerken weier 3 ¾ pund for 2 mrk. 13 skl., it 
par mæssing lysestager med støbte pibber for 7 mrk., en gl. støbt lyse stage for 1 mrk., it gl. 
mæssing fyr fad for 1 mrk., en gl. liden morter for 1 mrk., en gl. liden mæssing kedel for 9 skl., en 
bagstoel med sort lær ofver i stuen for 1 mrk. 8 skl., it blaat dreiels bord klæde for 3 mrk., en 
flamsk blaae agtig benke dynne 3 alen lang for 2 Sld. 2 mrk., 3 støker gl. spar lagen blaae aktig for 
1 mrk. 4 skl., en agedynne i rudde werk for 2 mrk. 8 skl., it flamsk hiønde for 2 mrk. 6 skl., 3 støker 
grønne spar lagen og en kappe for 6 mrk., en flamsk agedynne med barked skin under for 1 mrk. 8 
skl., en syed benkedynne med sort bund 4 alen lang for bordenden i stuen for 2 Sld. 2 mrk., en thin 
kande vog 3 skaalepund á 1 mrk er 3 mrk., en grøn hampe hegle med smided tinner for 1 mrk. 8 
skl., en gl. hampe hegle for 10 skl., en dansk bibel in folio for 5 Sld., en løben da warpe for 1 mrk. 8 
skl., en jern rist for 12 skl., en leiel for 6 skl., en gl. brendewins otting for 2 skl., en ege vandspan 
for 4 skl., en dreiels bord dug 3 ½ allen lang dobel bred for 1 Sld., en grøn dreiels borddug 4 ½ alen 
lang dobbel bred for 5 mrk., endnu en blaargarns borddug 4 alen lang for 1 Sld., en smaa 
blaargarns dug 5 ½ alen lang dobbel bred for 6 mrk., en bruegarns borddug 3 ½ alen lang for 3 
mrk., en blaargarns borddug 3 ½ alen lang for 1 mrk. 8 skl., en bruegarns dreils borddug 3 ½ alen 
lang for 4 mrk., nok en dito for 4 mrk., endnu en dito 4 alen lang for 4 mrk., en blaargarns  snor 
dug 4 alen lang for 2 mrk., 2 nye blaargarns lagen á 4 mrk er 8 mrk., it blaargarns hand klæde for 
12 skl., it kaappe dreiels hand klæde 5 alen lang for 2 mrk., it gl. kaappe dreiels hand klæde for 1 
mrk. 8 skl., it groft dreiels hand klæde 5 allen langt for 3 mrk., 2 bruegarns pude waar med strik 
forre begge for 6 mrk., nok 2 pudde waar med usyid strik for 1 Sld., 2 bruegarns lagen med u- á 7 
mrk er 3 Sld. 2 mrk. 2 skl., it groft dreiels hand klæde 5 alen langt med fiet werk for denne 3 mrk., 
it dreils handklæde 6 allen langt for 3 mrk., en dreils bord 4 alen lang for 2 Sld.,  
Skifteforwalteren tilspurdte de samptlig de tilstæde værrende arfvinger og wærgen om de hafde 
meere løsøre gods at angifve som nu til dette boes middel kunde anføris, der til de svarede at de 
ey viste meere at angifve end foran findis indført, men hvis videre løsøre som denne S: Mand er 
tilkommen er imidlertid, i dend S: Mands laugwærge svaghed til hans egen og en qvindis persons 
om han opvarted hafver med nødtørstig med en holdning saa og til denne S: Mands begrafvelsis 
bekaastning bort gaar at indted videre nu af løsøre godsed til denne Sahl: Mands boes middel er at 
anføre. 
 Summa Andrager forskrefne beholden løsøre som til dette boes middel er anført penge 62 Sld. 4 
skl.,  
Bort skyldige Gield. 
Jacob Koefoed i Svaniche lod fordre som vedgikes penge 6 Sld., udlagt i i sam it lided fyrre laasfast 
skab med 3 rum udi og en dør for 3 Sld., en bruegarns dreils borddug for 1 Sld., en lang benk paa 
lofted for 4 mrk., en borddug for 4 mrk., :/: 
Petter Thisen i Svaniche blef af Sterfboeds vedkommende for sin umage med begrafvelse bref og 
den S: Mands lest mente at skrifve samtyked udlæg for penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt en bred aske 
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planke for 3 mrk., en jerned hammel med lær seeler for 3 mrk., en bruegarns dreiels bord dug for 
4 mrk., :/: 
Helwig Hans Christensen nu boende i Rønne fordred tieneste løn 7 Sld., hvor paa blef svared af 
arfvingerne at hun hafde burdt at kræfved samme tienesteløn paa skifted efter denne S: Mands 
sidste afdøde hustru, som ere skeed og arfvingerne nu ey viste nogen tieneste løn til hende at 
reste. 
Blef omsidder samtyked at hun skal nyde udlæg her af boet for penge 2 Sld., udlagt 2 nye 
blaargarns lagen for 2 Sld., :/: 
Capit: Hans Koefoed Madsen boende paa Eskisgaarden i Pederskier sogn fordred som vedgikes 
penge 7 Sld. 2 mrk., udlagt en dreiels borddug 4 alen lang 8 mrk., en syed benkedynne for 
bordenden i stuen 4 alen lang for 2 Sld. 2 mrk., en kiste benk norden til i stuen med laasog 2 rum 
for 11 mrk., it gl. mæssing fyrfad for 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium efter forordningen, og low i alt 9 Sld., for disse 9 Sld., 
med arfvingernis samtyke giort indførsel udi forde Koefoedsgaard hvor om hver efter videre 
mældis. ;/; 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 6 Sld., udlagt 2 brugarns lagen med udsydning for 14 mrk., 2 
brugarns pude vor med strik for 6 mrk., en bruegarns dreiles borddug for 4 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 9 mrk., udlagt it groft dreils handklæde 5  alen lang for 3 
mrk., 2 andre dito for 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage vilde ey hafve noged for deris ofver værelse.:/: 
Summe Andrager forskrefne Gield og Prætensioner /: naar skifteforwalterens Salalium af løsøred 
blifver ubereigned, og afgaar efterskrefne Summa af Koedoedsgaard som arfvingerne saaleedis 
samtyked  som de med penge vil betale.:/ penge 26 Sld. 1 mrk.,  
Ligned blifver udi behold og til deeling af løsøre goedsed 35 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Som deehlis  imellem denne S: Mands børn som først er ar regne 4 sønner og 3 døttre. 
Blifver der af en broder laad 6 Sld. 2 mrk. 8 skl., Og en søsterlaad 3 Sld. 1 mrk. 4/11 skl.,  
Saa blef løsøre godsed udsat paa 11 sedeler hvor om arfvingerne kasted laad og saa tilfaldt paa de 
2de sedeler,  
Dend eldste søn Mads Koefoed paa Almegaard i Knudskier sogn for 6 Sld. 2 mrk., efterskrefne en 
grøn dreils borddun 4 ½ alen lang for 5 mrk., en age dynne i rude werk for 2 mrk. 8 skl. 3 støker gl. 
spar lagen blaae aktig for 1 mrk. 4 skl., 3 gl. brude tin tallerken veier 3 ¾ pund for 2 mrk. 13 skl., en 
stang tøm med lær hofved lau, og cabel tøm streng for 2 mrk., en dansk bibel in folio sat for 5 Sld., 
der af helften at hafve som er 10 mrk., it flamsk hiønde 2 mrk. 8 skl., en liden mæssing kedel for 9 
skl., af begge laader til ofver 9 skl., :/: 
Dend anden søn Capit: Claus Koefoed tilfaldt for sin laad som er 6 Sld. 2 mrk., efter skrefne, en 
dansk bibel folio sat 5 Sld., der af helften at hafve som er 10 mrk., en flamsk agedynne med borked 
sort skin under for 1 mrk. 8 skl., en grøn hampe hegle med smidded tinner for 1 mrk. 8 skl., en 
flamsk blaar aktig benke dynne 3 alen lang for 2 Sld. 2 mrk., en brue garns borddug 3 ½ alen lang 
for 3 mrk., :/: 
Den 3 søn Povel Koefoed tilkom paa sin laad for 6 Sld. 2 mrk., udlagt it par mæssing lysestager med 
støbte pibber for 7 mrk., en blaar garns bord dug med stoer traaer udi for 2 mrk., it koppe dreils 
hand klæde for 2 mrk., en gl. bagstoel med sort læder over træked for 2 mrk., 2 pude waar med 
syed strik for 4 mrk., it blaargarns hand klæde for 12 skl., en liden gl. mortter med støder for 1 
mrk., 2 ege tønder á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., en ege tønde for 6 skl., en gl. lyng rifve for 8 skl., en 
garn vinde for 12 skl., it hartøy hammer, og støf for 10 skl., en laage bøtte paa en fiering stoer for 6 
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Sld., særløb for 12 skl., 3 wogn reeb for 12 skl., en jerned hammel med hampe seler for 1 mrk., en 
gl. fyre benk paa lille lofted for 8 skl., ved Mads Koefoeds laad 6 skl., :/: 
Dend yngste denne S: Mands søn Jørgen Koefoed tilfald for sin laad som er 6 Sld. 2 mrk., efter 
skrefne 9 saltere half tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., it half fad vike meel for 1 Sld. 2 mrk., en thin 
kande vog 3 skaale pund for 3 mrk., it fad med biug meel for 3 Sld., en lyng rifve for 1 mrk., til 
afvers 8 skl., :/: 
Dend eldste daatter Karne S: Hans Koefoeds daatter tilfaldt for sin laad som er 3 Sld. 1 mrk., 
efterskrefne 3 styker grønne spar lagen og en kappe for 1 Sld. 2 mrk., en smaa blaae garns 
borddug 5 ½ alen lang for 6 mrk., en gl. støbt lysestage for 1 mrk., :/: 
Denne laad deehlis igien imellem denne S: Mands tronis 2 sønner, og 2 døttre er der af en broder 
laad 4 mrk., 5 ½ skl., og en søster laad 2 mrk. 2 2/3 skl.,  forskrefne udlæg annammede denne S: 
Qvindis  
Eldste søn Carl Mathiasen til sig, og lofved der af sine sødskende at svare, som ret er efter lowen /: 
Dend anden daatter Johanne Capitain Hans Koefoeds paa Eskegaard i Pedersker sogn tilfaldt 3 Sld. 
1 mrk., efterskrefne, it blaat dreils bord klæde for 3 mrk., it øll car paa 3 tønder for 7 mrk., it koppe 
dreils hand klæde 5 alen langt for 1 mrk. 8 skl., en blaargarns borddug for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Dend yngste daatter S: Kirstine Hans Koefoeds daatter som var i ekteskab med Lintnant Hans 
Koefoed Jensen tilfalt for 3 Sld. 1 mrk., tillagt efter skrefne, en blaargarns bord dug 4 alen lang for 1 
Sld., en ege vand span for 4 skl., en brendevins otting for 2 Sld., en leiel for 6 Skl., en jern kiste for 
10 skl., en løbende warpe for 1 mrk. 8 skl., en hampe hegle for 10 skl., it kande bræ for 2 mrk., 3 
brød bræder for 1 mrk. 8 skl., en bagstoel med sort lær paa for 1 mrk. 8 skl., ved Jørgen Koefoeds 
laad for 8 skl., :/: 
Denne laad deehlis imellem denne S: Matronis nu efter lefvende børn hvor af dend yngste søn er 
død og faderen tager hans laad efter lowen som først er at reigne, 2 sønner og 3 døttre er der af 
en broder laad 3 mrk. 1 3/5 skl., og en søster laad er 1 mrk. 13 5/7 skl., denne S: Mands anpart 
jorde goeds angaaende, da fefindis at hammen alene tilkommer den halfve part af Koefoedsgaard 
i Østermarie sogn tillige med en sin daatter Johanne Hans Koefoedsdaatter som er i ekteskab med 
Capit: Hans Koefoed paa Eskisgaard i Pedersker sogn hendis anpart som hand hafver infriet, 
hvilken gaarden imellem denne S: Mand, og fællids børnen Estemered for 1000 Sld., af hvilken 
Summa denne S: Mand helften for sig self er tilkommen som er 500 Sld., og hans be: daatters 
anpart penge 45 Sld., er tilsammen 545 Sld., hvor fra afgaar dend forhen her udi indførte 
skifteforwalterens Salarium som med dette Sterfboes vedkommen dis santyke er fradragen til 
reede pengis betalning 9 Sld., og som samptlig dette Sterfboes arfvinger, og vedkommende, endnu 
her paa skifted ved stoed, og bekræfted den forhen imellem denne S: Mans og dennem op rettede 
Contra it Koefoedsgaard i Østermarie sogn. angaaende som før ermælt, datered den 8 January 
1696  
Saa forblifver berørte Summa der ved, nu til dette boes middel at anføre som er i behold, der af 
naar skifteforwalterens salarium 9 Sld., der fratagis penge 536 Sld., berørte Contract blef nu af 
Jørgen Koefoed fremlagt læst, og paa skrefven, og til ham igien lefvered hvor efter berørte Summa 
som denne S: Mand af Koefoedsgaard som før ermælt er berettiged som er 536 Sld., deehlis 
imellem Samptlige denne S: Mands efterlatte børn som først er at reigne 4 sønner og 3 døttre, er 
der af en broder laad 97 Sld. 1 mrk. 13 1/11 skl., og en søster laad er 48 Sld. 2 mrk. 14 1/14 skl., 
den af eldste daatter Karne Mathias Carls laad deehlis igien imellem hendis efter lefvende 2 
sønner og 2 døttre er der af en broder laad penge 16 Sld. 15 1/3 skl., og en søster laad er penge 8 
Sld. 7 2/3 skl.,  
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Dend yngste daatter Kirstene Hans Koefoeds Jensen laad, deehlis  imellem hendis efterlefvende 
børn, som er først at reigne 2 sønner og 3 døttre, er der af en broder laad 13 Sld. 3 mrk. 10 6/7 
skl., og en søster laad er 6 Sld. 3 mrk. 13 3/7 skl., hvor af den eene broder laad tilkommer faderen 
Leintnant Hans Koefoed Jensen efter sin afdøde søn Hans Koefoed Hansen som siden denne S: 
Mands død er ved døden afgangen hvilke Summer som forhen her udi udreigned er, denne S: 
Mands yngste søn Jørgen Koefoed efter forde indførte citerede contractis indhold, skal udløse, og 
betalle til en hver af sinne sødskende, og deris børn sin anpart som forskrefved staar og saa lenge 
en hver af dem i Koefoedsgaard beholder nogen Summa ubetalt bestaaende da skal Jørgen 
Koefoed gifve der af sin til børlige rente efter Kongl: forordning 5 procent men naar Jørgen 
Koefoed hafver betalt alle forskrefne vedkommende hver sin udreignede arfvepart skal de gifve 
ham der paa tilbørlig qvitering, og der efter Jørgen Koefoed for sig sin hustru Christine Christophers 
og deris børn og arfvinger at beholde Koefoedsgaard med ald sin tilliggende fri, og upaa anked for 
alles paatale til uvindelig arf og eiendom, hvor ved saa dette skifte slutteded, dette saa at være 
tilganged og Passeret, des til widnisbiurd under vorre hender, og zigneter skiftesteden den 24 
January 1704.  Gregers Christensen. 
Henrik Brugman. Peder PL Larsen. Mads Koefoed.  
Claus Koefoed Hansen. Povel Hansen Koefoed.     Jørgen Koefoed Hansen 
Hans Koefoed Madsen. Hans Koefoed Jensen.         Carl Mathiasen. 
    Udfærdiget den 13 Marty 
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Anno 1704. Dend 30 January er efter lovlig giorde tillysning holden Registring og Wurdering samt 
Skifte og Ligvidation efter S: Niels Jørgensen som boede og døde paa dend 5te Jord eiendoms 
gaard,  beliggende udi Østerlaursker sogn, og det  imellem denne S: Mands efterlatte Børn, 
Børnebørn  som er først er at reigne  7 Sønner og 2 Døttre, hvor af  
 
Dend eldste Søn var   Hans Nielsen  efter ham er en søn og en daatter hvor af  
 Sønnen er Svend Hansen paa 14 aar gl. for ham er faderens broder Jørgen Nielsen i  
 Østerlaursker sogn wærge. 

Daatteren Kirstene Hansdaatter nu paa 17 aar gl. for hende wærger hendis fader 
broder Peder Nielsen i Østerlaursker sogn. 

Dend anden denne S: Mands søn er Peder Nielsen efter ham er en søn og en daatter, hvor af  
Sønnen er Peder Svendsen for ham er forhen til wærge anordned Svend Mikelsen nu 
boende i Knudsker sogn, 
Daatteren Sidzele Svendsdaatter for hende er forhen til wærge anordned Svend 
Andersen nu boende i Knudsker sogn  

Dend 3de denne S:Mands søn er Jørgen Nielsen boende i Østerlaursker sogn sin egen wærge. 
Dend 4 søn er Per Nielsen ibiden og sin egen wærge  
Dend 5 søn er Niels Nielsen og sin egen wærge. 
Dend 6 søn er Anders Nielsen og sin egen wærge. 
Dend 7 og yngste søn er Lars Nielsen nu og sin egen wærge 
Dend eldste daatter er Giertrud Niels nu i ekteskab med Hans Pedersen boende i Østerlaursker 
sogn som nu var her tilstæde. 
Dend yngste daatter er Kirstine Nielsdaatter i ekteskab med Poul Pedersen Ryman boende i 
Østerlaursker sogn. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedts,weigne var ofver ofverværrende Skifte skriveren 
Henrich Brugman Paa samme Skifte er til wurderings mænd opmeldet Jep Hansen og  Peder 
Morttensen begge boende i bemælte Østerlaursker sogn. Hvor da er wurdered som følger .nemlig 
er Taxeret. 
 
En sort stierned Hest Gilling for 6 Sld. 2 mrk., en sort grimmed Koe for 4 Sld. 2 mrk.,  
Sengeklæder en fifskaftis blaar ranned ofver dynne for 1 Sld. 2 mrk., en linnen under dynne for 4 
mrk., en gl. linnen hofdynne for 8 skl., en bolster pudestop med bruegarns waar for 1 mrk., en 
bolster pudestop for uden lin waar for 1 mrk., en bolster hofved pude for 2 mrk., it gl. bruegarns 
lagen for 8 skl., en nye blaae ranned hiem wefved bolster fier dynne for 2 Sld., it brugarns lagen for 
1 Sld., it gl. bruegarns lagen for 1 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., it gl. sengklæde for 1 mrk., it 
bufve sauf for 1 mrk., en lælte naur for 12 skl., en lun stuke naur for 6 skl., en raae qvige hud for 2 
mrk., en kalke tønde for 8 skl., it gl. ege madskab i krobhused foruden laas for 4 mrk., en øll half 
tønde for 12 skl., 4 gl. straae bonds tønder á 4 skl er 1 mrk., en gl. arbieds wogn med 2 gl. stier for 
1 Sld., 2 nesten nye arbieds juhl uden jern beslag for 4 mrk., en ruhl med jern tappe og skogle for 4 
mrk., en hus stie for 8 skl., endnu en dito for 8 skl., it langt gieste buds fyre bord med foed for 2 
mrk., it sengested i drenge hused sønden til for 8 skl., en liden malm gryde er vegtig til 3 mrk. 8 
skl., it gl. pande jern for 8 skl., en jern hand stang for 2 mrk. 8 skl., en gl. hvid soe for 2 mrk., en gl. 
træ tinned harre for 1 mrk.,  
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Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til 
 penge 27 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Samptlig tilstæde værrende denne S: Mands arfvinger blef af skifte betientene tilspurdt, om de 
hafde meere løsøre goeds til dette Sterfboes middel at angifve hvor til de svarede nej at de ike 
viste meere løsøre at angifve som denne S: Mand var tilhørrende, med angifved er og forskrefved 
staar. :/ 
Denne S: Mands Ifareklæder angaf arfvingerne at de vare ikun af ringe verdt, og var bortgifven til 
en deehl som hafve haftt umage ved denne S: Mands begrafvelse /:  
Hvor  nest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner og er der tilgiort udlæg 
som følger. 
Til amptstuen skal denne S: Mands svarede dend halfve jorde bogs land gielde, og sønnen Anders 
Nielsen skal svare den anden halfve part, og anføris dette Sterfboe der af efter arfvingernis 
foregifvende som er 4 Sld. 3 skl., Og imod tager sønnen Anders Jørgensen efterskrefne udlæg, og 
saa svarer til amptstuen for alle jordebogs pengene for 1703, her for udlagt en sort stierned Hest 
gilling for 6 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 Sld. 1 mrk. 13 skl., :/: 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller fordrede efter sin sedel penge 5 mrk. 12 skl., udlagt en 
raae qvige hud for 2 mrk., it bruegarns lagen for 4 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Hans Jensen i Meelsted fordred som rester og vedgikes 1 mrk. 6 skl., udlagt en øl half tønde for 12 
skl., en lætte naur for 12 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Hans Graae i Gudhiem lod fordre som vedgikes 3 mrk., udlagt 2 nesten nye arbieds juhl foruden 
jern beslag for 4 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Sognepræsten Hr: Jørgen Anker i Østerlaursker sogn tilkommer efter arfvingernis fore gifvende for 
lig begiengelsen penge for 5 Sld., udlagt en sort grimmed  Koe for 4 Sld. 2 mrk., en bolster hodved 
pude for 2 mrk., :/: 
Hans Ryman i Gudhiem lod fordre som vedgikes 1 mrk.,  udlagt ved Hans Graaes udlæg 1 mrk., :/: 
Hans Ibsen i Østerlaursker sogn lod fordre at grafve til denne S: Mands lig 1 mrk., udlagt en harre 
med træ tinner for 1 mrk., :/: 
Jens Smid i Røe sogn lod fordre 12 skl., udlagt en husstie for 8 skl., ved lands dommers udlagt at 
hafve 4 Skl., :/: 
Peder Morttensen af Østerlaursker sogn paa Olluf Hansens weigne af Gudhiem indlagde en dom 
afsagt inde i Øster herrets ting af herreds fougden Anders Pedersen Fyn den 4 September 1702 
som mælder at S: Niels Jørgensen skal betalle til Olluf Hansen 3 mrk. 6 skl., med for aarsagede 
omkostning 5 mrk. 10 skl., er tilsammen 9 mrk., og blef samme domme læst og paaskrefven, 
samptlig arfvingerne her til svarede at de ike kand stæde til denne fordring for di Olluf Hansen ike 
har laded Exeqvere dommen i Lowliig tiid og der hos formeente at denne fordring nu ike we 
lowmæssig, til med skal vorde bevislig giort at denne S: Mand hafde Gield at fordre hos Olluf 
Hansen, og er bender sig her om videre at giøre forklaring ved low, og ret om fornøden giøres hvor 
for den post er henvist til low og ret af skifte betienterne.:/: 
Esper Povelsen i Østermarie sogn paa sin daatter Karne Espersdaatter veigne fordred laante penge 
2 mrk., udlagt en gl. hvid Soe for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 3 Sld., Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 4 Sld., udlagt en 
fifskaftes blaae ranned ofver dynne for 1 Sld. 2 mrk., en nye blaae ranned hiem wefved bolster 
ofver dynne for 2 Sld., en liden malm gryde for 3 mrk. 8 skl., en jern hand stang for 2 mrk. 8 skl., en 
gl. arbieds wogn med stier for 4 mrk., en ruhl med jern tappe 4 mrk., :/: 
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Stempled papir til dend forretning i alt penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt en linnen under dynne for 4 
mrk., en bolster pudestop med bruegarns waar 1 mrk., en liden dito 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt it gl. sengklæde for 1 mrk., it 
bufve sauf for 1 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner som af løsøre goedsed er udlagt til penge 22 
Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Ligned blifver udi behold penge 5 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Hvilken Summa skulle deehlis alle arfvingerne imellem, mens som den Prætension Olluf Hansen af 
Gudhiem her i Sterfboet har laded anføre ike vides om der paa endnu videre skal kunde tallis 
Seqnestreris berørte 5 Sld. 1 mrk. 5 skl., til sammen Pocesis udførrelse, saa lenge som lowen 
tillader og hvis der paa ej videre Prossis føris da nyder der af en broder 2 mrk. 10 5/8 skl., og en 
søster laad 1 mrk. 5 5/16 skl.,  
De 2de af brødris paa hver part som er en søn, og en daatters laad, er der af en broder laad 1 mrk. 
12 skl., og en søster laad er 14 skl., og bestaar forskrefne 5 Sld. 1 mrk. 5 skl., udi efterskrefne, en 
linnen hofved dynne for 8 skl., it gl. bruegarns lagen 8 skl., it gl. bruegarns laggen for 1 mrk., en 
lund styke naur for 6 skl., en kalke tønde 8 skl., it madskab i Krobhused foruden laas for 4 mrk., 4 
straae bonds rønder for 1 mrk., en husstie for 8 skl., it langt giestebuds bord med foed for 2 mrk., 
it sengested i drengehused synden til for 8 skl., it gl. pande jern 8 skl., af en sort stierned Hest ved 
bog clarringen til ofvers 9 mrk. 13 skl., Ved Hans Jens udlæg de 2 skl., :/: 
End videre befindis at denne S: Mand Niels Jørgensen paa skifted efter sin S: Søn Svend Nielsen 
tilligemed Enkens laugwærge hendis broder Lientnant ved Sønder Herrets Compagnie Olluf Nielsen 
boende i Aakier sogn begge hafver til S: Svend Nielsens børn wærger goedsagt for Enken som 
beholte deris mynlingens løsøre arf hvilked endnu til dato bestaar hos deris Moder, og nu 
hafvende mand Hans Kiøller boende i Clemmedsker sogn, som det self i dag hafver vedstaaed, og 
af Hans Kiølleris middeler S: Svend Nielsens børns løsøre svaris, og betallis efter derom 
skiftebrefvet efter S: Svend Nielsen opretted, videre formælling og hafver denne S: Mands søn 
Jørgensens paataged sig af det wærgemaal Svend Mikelsen i Knudsker sogn er tilordned for S: 
Svend Nielsens søn Peder Svendsen dend halve part baade af løsøre, og jordegoeds saavit Svend 
Nielsens søn Peder Svendsen tilkommer efter sin S: Fader Svend Nielsen hvor til begge Svend 
Mikelsen, og mynlingens fader broder Jørgen Nielsen berørte mynling Peder Svendsen tilsvarer er 
lowen, denne 5te Jord Eiendoms gaard i Østerlaursker sogn angaaende da som denne S: Mand 
Niels Jørgensen samme gaard med sin Eiendom er fuld kommen berettiged efter der paa æld 
gamle adkomst brefvis mælding, og der om udi det skifte som blef holded efter denne S: Mands 
Hustru Kønnicke Hansdaatter Passeret dend 5. og 6. February aar 1700. og ej siden er skeed, 
nogen fuldkommen endelighed, saa blef nu her paa skifted imellem samptlig arfvingerne, med 
skifte betientenens og wurderings mændenes betænkende, for raadeligt erakted for videre 
bekaastning der med at forekomme, saa og til de umyndiges fremtarf gafn, og beste beslutted 
efter nøyeste ofverslag i gaardens eiendom, og herlighed efter den tilstand, og lejlighed som nu 
ved disse vanskelige tider er, og foreholder med adtskeelige Contributioner land gielde  og deslige 
af reedseler som jorde goedsed som sædvanlig sylder, og aarlig udreeder saaleedis, at gaarden 
den 5te i jorde bogs talled i Østerlaursker sogn, er anslag sødskende, og de som nu denne S: Mand 
arfve skulle imellem, med ald sin rette tilligelse for penge 200 Sld., hvor efter forskrefne meening 
ej meere aarlig kand skyldis uden gaardens rette af reedsels nu 5 Sld.,Hvor af en hver ved 
kommende nyder sin andeel til aarlig intersse efter som de arfver til, hvor til denne S: Mands 
yngste søn Lars Nielsen som sæded efter sin S: Fader udi forberørte 5te gaard nu af samptlig 
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arfvingerne er samtyked, og er Prioriteret til endelig arf og eiendom at beholde en hver af sine 
medarfvinger tilligemed deris hofved laad rente til svarer som forremælt saa lenge noged af 
hofved Summen ubetalt bestaaendis vorder, og der for deehlis forskrefne 200 Sld., først imellem 
de først reignede 7 sønner og 2 døttre, hvor af en broder tilkommer 25 Sld., en søster laad er 12 
Sld. 2 mrk., som i forskrefne maader istæden for fuld rente befindis, de 2de afdøde brødres børn 
som paa begge sidder hver en søn og hver en daatter deelis faders laad imellem og tilkommer 
deraf hver broder 17 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl., og hver søster tilkommer penge 8 Sld. 3 mrk. 5 1/3 
skl., og naar som berørte denne S: Mands Yngste søn Lars Nielsen alle sine med arfvinger for hvis 
den i forskrefne maader tilkommer til fulde hafver fornøyet, og betalt saa skal de ham der for 
tilbørlig qvitere, og saa Lars Nielsen denne 5te gaard for sig, og sinne arfvinger der efter til 
ævendelig arf og eiendom beholde, og nyde uanked i allemaader, og naar ingen efter denne dag 
huge eller huge lade noged i denne anmælt femte gaard skov uden det skeer med bemælte Lars 
Nielsens villie, og samtyke, hvilked at saa er tilganged og Passeret og saaleedis fast, og ubrødelig 
holdis, og efter kommis skal efter som forskrefved staar des til vidnisbiurd under vore hender, og 
signeter skiftestæden Anno Die Loco Ut Supra  
H: Brugman. Jørgen J:N: Nielsen.  Peder P:N: Nielsen  
Niels N:N: Nielsen. Anders A:N: Nielsen.  Hans H:N: Nielsen. 
Hans H:P:S: Persen. Poul P:P:S: Pedersen Ryman. Lige som forskrefved staar 
Atteris af os under skrefne   Svend S:M:S: Mikelsen.  Jørgen J:N:S: Nielsen. 
Peder P;N:S: Nielsen.   Jep Hansen.  Peder P:M:S: Morttensen. 
    Udfærdiget den 17 Marty Aa. 1704. 
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Anno 1704. Dend 6 February er efter Lowlig giorde Tillysning holden Registring og Wurdering samt 
Skifte og Dehling efter S: Hans Jensen, som boede og døde paa  dend 33 gaard kaldis 
Tingfougdegaarden beliggende udi Nyelaursker sogn, og er en Jord Eiendoms gaard, og det 
imellem denne S: Mands efterlefvende  Hustru Kirstine Monsdaatter for hende er efter hendis 
begiæring til laugwærge anordned Enkens eldste daattermand Mikel Madsen boende i 
Nyelaursker sogn, paa eene sidde, og paa anden side denne S: Mands med bemelte sin Hustru 
auflede Børn, som først er at reigne  1. Sønner og 3 Døttre, hvor af  
 
Sønnen var afgangen Jens Hansen som boede, og døde i Wellingsbye i Nyelaursker sogn efter 
hannem igien lefver en  

Daatter Ellene Jensdaatter for hende wærgede denne S: Mands Hans Jensen til sin 
død. Og nu er bemælte S: Jens Hansens hustrufader som er mynlingens moder fader 
Jens Terkelsen boende i Wellingsbye her paa skifted for forde sit daatter barn Ellene 
Jensdaatter til wærge anordned som hendi her efter til sin fæderne arf efter lowen 
skal svarer. 

Dend eldste daatter Inger Hansdaatter som er i ekteskab med bemælte Mikel Madsen som for 
hende svarer. 
Dend anden daatter er Signe Hansdaatter i ekteskab Jørgen Thorsen som boer i bemælte 
Nyelaursker sogn. 
Dend yngste denne S: Mands daatter var afgangne Boel Hansdaatter som var i ekteskab med Hans 
Thorsen som boer i Nyelaursker sogn, efter hende igien lefver en søn og 2 døttre, hvor om mældis 
i det bref efter deris S: Moder opretted, og er faderen for bemælte sinne børn self wærge efter 
lowen, og var paa dend tiid denne S: Mand Hans Jensen tilordned at vær tilsiuns wærge med sin 
daattermand nu dette Sterfboe fri at være, og faderen Hans Thorsen self sine børn her efter til 
deris møderne arf at tilsvarer. Saa som denne S: Mand indted har annammed af deris arfvepart at 
tilsvare,  
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmegtig Anditeuren Steffen Shulds og 
Skifte skriveren Henrich Brugman Paa samme Skifte er til wurderings mænd opmeldet Mortten 
Ollufsen og Rasmus Morttensen begge boende ibiden. Hvor da er foerfunden og Passered som her 
efter følger. 
 
Heste og Hopper. 
En graae Hest for 16 Sld., en sort brun smaal blised Hest for 6 Sld., en sort snopped og 
stiernedugilled Foele for 7 Sld., en stoer sort blised Hoppe er sat for 11 Sld., en gl. sort stierned 
Hoppe for 4 Sld., en brun braaged Hoppe for 7 Sld., en ung soed hielmed Hoppe 5 Sld.,  
Qveg. 
En gl. sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe grimmed Koe  for 5 
Sld 2 mrk., en sort braaged Koe for 5 Sld., en røe Qvige for 4 Sld. 2 mrk., en liden Røe Qvige for 2 
Sld. 2 mrk., it røe hielmed studnød for 2 Sld., en røe hielmed stud for 6 Sld., en røe stud kalf for 1 
Sld. 2 mrk., en blak braaged stud kalf for 5 mrk.,  
Faar. 6 gl. Faar á 3 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 3 Lam á 2 mrk er 1 Sld. 2 mrk.,  
2 gl. Gies, og en Gaasse for 3 mrk. 12 skl., Svin. En hvid galt for 2 mrk. 8 skl., en graae belted Soe 
for 3 mrk., 2 hvide galt grise á 1 mrk . 8 skl er 3 mrk.,  
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Kaabber,  
en brøger kedel som er forbrendt er paa en tønde og en fiering er vigtig til penge 6 Sld., en half 
tønde kaabber kedel er vegtig til penge 7 Sld., en fierings kedel med en jern grefve udi er vegtig til 
penge 2 Sld. 2 mrk., en brende winspande med hatt og pibber er vegtig til 15 Sld., en gl. bøtt 
mæssing kedel paa en span stoer er vegtig til 2 mrk. 8 skl.,  
Mæssing.  
En gl. mæssing dreiede lysestage for 2 mrk., en mindre dreied mæssing lysestage for 1 mrk.,  
Thin. It lided thin fad som er fladt og brudede i bunden er sat for 1 mrk., it anded dybt thin fad 
med en half bræd for 1 mrk., it støre thin fad med en bruen bræd for 1 mrk. 4 skl.,  
Sengeklæder. 
I Herberghused i Øster seng, en linnen ofver dynne for 1 Sld., it bruegarns lagen for 1 Sld., en 
linnen hofved pude foruden lin waar for 1 mrk. 4 skl., en linnen linnen hvid underdynne for 3 mrk., 
i en seng i Krobhused, en gl. blaae ranned olmerdugs ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., it blaargarns 
lagen for 2 mrk., en olmerdugs blaae ranned hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen hofved 
dynne for 8 skl., en sort ranned ullen underdynne for 3 mrk., it gl. sengklæde for 1 mrk.,  
Benkeklæder. 
I stuen wefved benkedynne 6 allen lang under winduen for 2 Sld. 2 mrk., en benkedynne i 
Herberghused som er gl. 2 mrk. 8 skl.,  
Boeskabs warren. 
Ruhl med jern tapper, og skogle for 5 mrk., en gl. wogn med stoer hammel tøm og halseler for 6 
mrk., en gang nye juhl foruden jern for 3 Sld., en gl. ploug med behør for 3 mrk., it aar foruden bihl 
for 8 skl., en træ tinned harre for 1 mrk., it gl. stude aag med ringe 6 skl., en gl. sleede foruden 
halsaag og dret med 2 jern vidier udi for 8 skl., en hand qvern med hus, og jern seiel for 6 mrk., it 
deigne trug for 1 mrk. 8 skl., it tønde stomme for 4 skl., en 3 fierings tønde med bon for 6 skl., it gl. 
øll car paa 6 skepper 1 mrk. 8 skl.,  
I Steer Hused. 
It ege øl car ungefehr paa 3 tønder stoer 6 mrk., en stand toned for 1 mrk., en vand span med træ 
grefver for 4 skl., en punne bøtte for 4 skl., 5 sybøtter á 4 skl er 1 mrk. 4 skl.,  
I Krobhused. 
En øltønde for 1 mrk. 12 skl., en 3 fierings øl tønde for 1 mrk. 4 skl., 2 straaebonds tønder for 1 
mrk. 4 skl., 2 andre straaebonds tønder for 8 skl., 
Jern Ware. 
It stoke sauf for 4 mrk., en jern hand for 4 mrk., it gl. Tørf jern for 8 skl., en gl. spade for 8 skl., en 
jern tyfve med en ring for 8 skl., en liden krak øpse 4 skl., en seies uden bom og ringe 1 mrk. 8 skl., 
en laasfast fyrre kiste i Herberghused for 3 mrk., en kiste benk indfor berørte hus dør foruden laas 
for 4 mrk., en anden gl. benk som staar sønden til for 1 mrk., it gl. pannel op til wæggen for 1 mrk., 
it tønde stomme 2 skl., en half tønde med en bon udi for 8 skl.,  
I Krobhused. 
It madskab med 2 dørrer, og to laase fore 6 mrk., it fyre bord med foed for 2 mrk., en træ tragter 
for 8 skl., en sinups qvern med træ seiel for 12 skl., en jern henge stige for 8 skl., nok i Stuen. It ege 
wraaeskab med 2 rum og laase for 4 mrk., it fyre bord med oben foed for 5 mrk., endnu it tyke er 
fyre bord med oben foed 2 mrk. 8 skl., en slag benk under winduen med kraag og hengsler for 4 
mrk., paa wæster hused tilled. 2 straaebonds tønder á 8 skl er 1 mrk., 2 andre gl. tønder for 8 skl., 
en straaebonds tønde paa loen for 4 skl., it svine trug for 4 skl., en gl. lysestage form foruden bond 
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for 4 skl., en hakelse kiste med staal for 12 skl., en jern drag kraag for 8 skl., it gl. cat paa tilled for 1 
mrk., en raae stude hud paa tilled for 5 mrk. 8 skl., en lang fyrre planke i nørre lade er sat 4 mrk.,  
I Herberghused. 
2 sammen satte sengesteder med skammel til for 6 mrk., Sønnen S: Jens Hansen daatter arfver 
goeds følgende, en fyre halfkiste med rum laag, med 2 smaae haand grefver udi for 2 Sld. 2 mrk., 
en sort klædis kiol som ej er vendt for 8 Sld., en sort fifskaftes kioel for 6 mrk., en brun fifskaftes 
kioel for 1 Sld., paa wæster tille en gl. fyrre kiste uden laag for 4 skl., it tønde stomme for 2 skl., it 
drette reeb med it ose benne udi for 8 skl.,  
Paa Stue Tilled. 
En saltere tønde for 1 mrk., it sæløb for 6 skl., paa hus tilled, en tønde ring for 2 Sld., 2 tønder biug 
á 5 mrk, 8 skl., er 2 Sld. 3 mrk., 5 tønder hafver á 2 mrk. er 2 Sld. 2 mrk.,  
Høet som nu fanttis i behold i boet som var ganske ringe blef Enken forundt, og bevilged til waar 
førde af samptlig sine med arfvinger, er saaed her ved gaarden en tønde rug for 2 Sld., findis 
endnu i laden udi straae beholden at terske 3 tønder biug á tønden sat for 5 mrk. 8 skl., er 4 Sld. 8 
skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder var ej af stoer verdie, og angaf arfvingerne at dend beste kioel denne 
S: Mand hafde, er blefven hengifven til den som grafved under dend S: Mands lig og resten er 
hengifven til tieneste folken saa at der af ej noged til Sterfboes middel at anføre. 
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til 
 penge 203 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Saa blef samptlige arfvingerne af skifteforwalteren tilspurdte om de hafde meere løsøre goeds til 
dette Sterfboes middel at anførre hvor til de svarede at de ej viste meere at angifve af løsøre 
goeds til dette Sterfboes middel end angifved er, og forskrefved staar, der ved dette Sterfboes 
registering er slutted? 
Endnu videre blef angifved til dette Sterfboes beste efterskrefne tilstaaende, og Eiendommer som 
her efter følger. 
Efter en lands tings dom, af Welb: Her Landsdommer Mathias Rask inden Borringholms lands ting 
afsagt hans slutnings indhold datered dend 7 april aar 1700 befindis denne S: Mand Hans Jensen, 
og nu hvis arfvinger at tilkomme udi Hallegaarden i Olsker sogn, som er dend 12 gaard af Jord 
eiendom gaardene som nu af Mons Ollufsen beboes, Capital penge 60 Sld., hvor paa Mons 
Ollufsens søn Olluf Monsen nu  møtte her paa Sterfboet, og fremviste en qvitering af denne S: 
Mand Hans Jensen til hans fader Mons Ollufsen er udgifven renten af berørte 60 Sld., angaaende 
datered dend 14 January aar 1702 hvor udi mældis at rente af forberørte 60 Sld., Capital til den 14 
January 1702. er aldelis afbetalt, og nu vedstoed dette Sterfboes arfvinger at renten end og er til 
denne S: Mand betalt til den 14 January 1704. hvor om paa samme qvitering blef til efter retning 
anteigned og begge fornefnte, Ducumenter blef nu læst, og paaskrefven, hvor for ej meere i 
forskrefne maader her til Sterfboes middel er at anføre end forde Capital som er penge 60 Sld., 
Efter en handskrift udgifved af Hans Sigvartsen i Rønne datered dend 25 April aar 1702, og af Hans 
Sigvartsen inden Rønne byeting vedstaaed, dend 12 September aar 1702 befindis Hans Sigvartsen 
her til Sterfboet at være skyldig, og forsikring stilled en gaard Hans Snedker i Rønne iboer, men 
som dend forsikring der efter ved lands tings retten, er Hans Sigvartsen frakiendt, saa svarer hand 
self efter sin forsikring til Capitallen som nu her til Sterfboet anførris, og efter berørte obligation er 
penge 100 Sld., renten angaaende da er der paa til dato betalt 6 Sld. 1 mrk. 8 skl., rester saa igien 
af renten naar dend efter brefveds lydelse, og disse Sterfboes arfvingers samtyke bereignis til dend 
25 april 1704 penge 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., endnu er dette Sterfboe til beste at anføre gaard som er 
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dend 62 gaard beliggende paa Tinggsta i Westermarie sogn, som er denne S: Mand Hans Jensen 
efter der paa ældgamle adkonst befindis indhold, og nu hans efterlefvende Enke, og arfvinger 
berettiged, hvilken bemælte Enken med sin laugwærge og de under denne Sahlig Mands arfvinger 
werger, og vedkommende formedelst videre beskaastning, der ved at fore komme, imellem dem 
self indbiurdis nu efter dend andleedning som de af de ældgamle brefve, og adskomst kand 
udfinde anslage med ald berørte 62 gaards eiendom, og tilligelse indted undtagen i verdie for 
penge 200 Sld., belangende adgangen eller sæde rettigheden til ommelte 62 gaard paa Tingsta i 
Westermarie sogn, saa blef og samptlig forskrefne arfvingerne der om foreened saaleedis, at 
denne S: Mand Hans Jensen eldste daatter Inger Hansdaatter, og nu hendis ektemand berørte 
Mikel Madsen paa hendis weigne skal være sæded, og adgangen i forberørte 62 gaard paa Tingsta 
i Westermarei sogn berettiged og beholde aldeelis foruden anke, eller kiære for Inger 
Hansdaatters med arfvingers i alle maader, end videre er til dette Sterfboes middel at anføre 
denne forberørte 33 gaard i Nyelaursker sogn, hvilken Jord eiendoms 6 gaard denne S: Mand Hans 
Jensen efter der paa hafver low faste adkomst brefve med sæde rettighed, og eiendom ved lowlig 
med fart er berettiged, og til dømt upaa kiered med low helfd, som nu hans efterlefvende Enken 
og arfvingernetilkommer og der for nu samme 33 gaards eiendom, efter aftale her paa Sterfboet, 
imellem arfvingerne, dem self imellem blef foreened for videre be kaastning der med at fore 
komme, at forberørte 33 gaard nu i dette skifte blef anslagen for penge 400 Sld., hvad adgangen, 
eller sæded angaar til denne 33 gaard da til kommer det denne S: Mands Enke som hendis S: 
Mand Hans Jensen efter lefver Kirstene Monsdaatter hun sæded i dend 33 gaard i Nylaursker sogn 
saa lenge hun lefver at beholde efter hendis død er nu af samptlige med arfvingerne samtyked, og 
foreened, at denne S: Mands søn S: Jens Hansensdaatter Ellene Jensdaatter skal det arfve og 
tilkomme efter hendis bemelte fader moder og det efter hendis død til emindelig eir at nyde og 
beholde, og det uanked og ukiered i alle maader af hendis med arfvinger belangende den 33 gaard 
i Nyelaursker sogns udgifvende eller istende for renten da blef, og der om her paa Sterfboet nu 
paa skifted aftalt, og samtyked af samptlige arfvingerne. At af heele gaarden aarlig skal betalis, og 
gifve 8 Sld., hvor af Enken self for sig nu de beholder helften som er 4 Sld., og halften til sinne med 
arfvinger at besvare aarlig  nok angaf arfvingerne at Jens Hansen i Arnager her til Sterfboet skyldig 
som det skiftebref efter Jens Jensen S: Hustru opretted udviser penge 3 Sld.,  
 Peder andersen i Nyelaursker sogn vedstoed her til Sterfboet at være skyldig 3 mrk.,  
Hans Jensen paa 34 gaard i Nyelaursker sogn her til Sterfboet skyldig som hand self har vedgaaed 
penge 4 Sld.,  
Hans Søfrensen i Nyelaursker sogn er her til boet skyldig 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne til staaende Gield og Eiendoms gaardt og gaarde parter andrager 
med forskrefne penge 771 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Summarum ald boens middel andrager penge 975 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Jens Haagensen af Westermarie sognmøtte her paa Sterfboet, og begiærte at hørre hvis 
adkomster denne S: Mand Hans Jensen, og nu hans arfvinger kand hafve paa dend 62 Jord 
eiendoms gaard paa Tingsta i Westermarie sogn efter som hand for meener sig i berørte gaard paa 
sin hustruis weigne, at være sæded eller adgangen berettiged Enken med sin laugwerge, og de 
vedkommende arfvinger formente at de ej efter lowen indhold var pligtig at fremvise nu her paa 
skifted hvad for adkomst de og denne S: Mand paa bemelte 62 gaard i hende hafver saa som 
denne S: Mand Hans Jensen i langsommelig tiid berørte gaard med rigtig adkomme, har væred 
berettiged uanked, og eraktede der for unødvendig her nu paa skifted udivideret alle sig med Jens 
Haagensen at indvende, Niels Ollufsen som boer paa forde 62 gaard paa Tingsta i Westermarie 
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sogn møtte her paa Sterfboet, og angaf som og arfvingerne nu vedstoed at hafve betalt gaarde 
leien for alle de aar hand paa berørte gaard hafver boet saa at indted af renten rester til nye aars 
dag nest afvigt 1704, hvor efter Niels Ollufsen renten til de vedkommende skal svarer, Jørgen 
Gødik som nu boer i Wellingsbye i Nyelaursker sogn og hafver denne Mands Sønnens hustru til 
ekte og hos sig hafver dend daatter som denne S: Mands Søn med sin hustru auflede hafver 
navnlig Ellene Jensdaatter møtte her paa Sterfboet, og fremviste nu qvitering til hammen udgifved 
af denne S: Mand Hans Jensen, datered dend 6 Oktober 1701. med 2de mænd Herman Bohne og 
Hans Sigvartsen i Rønne til witterlighed under skrefven hvor imældis at Hans Jensen af Jørgen 
Gødik hafver annammed, og opbaared først udi jorde goedsed som berørte mynling tilkommer 
efter sin S: Fader Jens Hansen som er efter samme qvitering holt 67 Sld. 2 mrk., dislige har S: Hans 
Jensen af Jørgen Gødik annammed og opbaared adt vis løsøre gods som berørte Ellene Jensdaatter 
efter hendis S: ader arfveligen er tilfalden efter der om videre samme qviterings formelding som 
nu blef læst og paaskrefven.  
Saa blef angifven efterskrefne bort Skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort udlæg som 
følger. 
Efter denne S: Mands restands bogis indhold, befindis, at være udi amptstuen for denne 33 gaard 
for ded aar 1703. at være ydt, og lefvered hvis smør og landgielde korn som ydes bør, saa at ej 
meere straae til rest end bog clarrings penge som tilsammen er penge 8 Sld. 3 mrk. 10 skl., hvor af 
Hans Thorsen saa nu er, ogboende her paa gaarden tillige med Enken svarer dend halfve part som 
er 4 Sld. 1 mrk. 13 skl.,  og rest svarer her af Sterfboet som og er penge 4 Sld. 1 mrk. 13 skl., udlagt 
3 tønder biug i laden som er utersked á 5 mrk 8 skl., er 4 Sld. 8 skl., 5 sybøtter styked sat fore 4 
skl., er 1 mrk. 4 skl., ved Enkens laad 1 skl., /: 
Efter ded skiftebref opretted efter S: Niels Mogensen i Nyelaursker sogn datered den 9 february 
1698 befindis denne S: Mand Hans Jensen at være forhen tilordned, og forblefven wærge for sin 
søns daatter Ellene Jensdaatter, og til kommer hende efter berørte skiftebref først af løsøre 
goedset som denne S: Mand Hans Jensen til sig annammed hafver penge 23 Sld. 2 mrk. 9 skl., nok 
sin S: Faders kiste 10 mrk., item tilkommer denne mynling sin S: Faders Ifareklæder som er en sort 
klædis er da sat for 10 Sld., en brun fifskaftes kioel en sort fifskaftes kioel for 2 Sld., er 13 Sld. 2 
mrk., blifver saa løeøre arfven 39 Sld. 2 mrk. 10 skl., Nok hafver S: Hans Jensen opbaared af Jørgen 
Gødik af jorde goedset som dette berørte barn har arfved efter sin S: Fader Jens Hansen som efter 
for berørte qvitering er penge 57 Sld. 2 mrk., er saa tilsammen som denne mynling Ellene Jens 
daatter tilkommer af løsøre, og jorde penge 97 Sld. 10 skl., og som denne mynlings Moder fader 
forhen er tilskrefven her efter at wærge for hende nemlig Jens Terkelsen boende i Nyelaursker 
sogn saa annammer hand efterskrefne udlæg og berørte sin mynling der til saa i sin tiid svarer, og 
reignis rente af forskrefne løsøre goeds de 23 Sld. 2 mrk. 10 skl., og det af denne S: Mand 
opbaared jorde penge fra for berørte qviterings dato dend 6 Oktober 1701 til nu dato er udi 2 aar, 
og 4 maaneder er naar wærge penge fradragis penge 6 Sld. 1 mrk. 6 skl., blifver saa Capital og 
rente penge 103 Sld. 2 mrk., her paa først udlæggis saa som denne S: Mand Hans Jensen hafver 
annammed for berørte jorde penge, dend anpart Mons Ollufsen paa 12 gaard kaldis Hollegaarden i 
Olsker sogn her til Sterfboet er skyldig som er penge 60 Sld., som her efter til denne mynling 
forrentis. Videre er udlagt en fyre halfkiste med runt laag og to smaa hand grefver udi nu sat for 2 
Sld. 2 mrk., en sort klædis kiol som ej er vendter for 8 Sld., en sort fifskaftes kioel er nu sat for 1 
Sld. 2 mrk., en brun fifskaftes kioel for 1 mrk., en sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en liden røed qvige for 
2 Sld. 2 mrk., en røed stud kalf for 6 mrk., en sort stierned Hoppe for 4 Sld., Sengeklæder i 
Herberghused i øster seng en linnen ofverdynne for 4 mrk., it bruegarns lagen 4 mrk., en linnen 
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hofved pude foruden lin vor paa 1 mrk. 4 skl., en linnen hvid under dynne for 3 mrk., it fyrre bord i 
herberghused med foed 2 mrk., en ung soed hielmed Hoppe 5 Sld., engang nye juhl uden jern for 3 
Sld., en hand qvern med hus og jern seiel for 1 Sld. 2 mrk., som staar i drengehused it øll car i 
Steerhused paa 3 tønder for 1 Sld. 2 mrk., en lang fyre planke i nørrelade for 1 Sld., en blak 
braaged stud kalf for 5 mrk., en jern hand stang for 1 Sld., en sinnerps qvern for 12 skl., :/: 
Herman Bohne i Rønne fordred efter sin sedel for 2 les brende 2 mrk. 4 skl., udlagt it gl. sengklæde 
i drenge hused for 1 mrk., en hvid ullen hofved dynne i krobhused for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Jørgen Rosman i Rønne lod fordre tilsammen penge 2 Sld. 2 mrk. 6 skl., udlagt en nye wefved 
benkedynne under winduen i stuen 6 allen lang for 2 Sld. 2 mrk., en 3 fierings tønde med en bon 
udi for 6 skl., :/: 
Anders Pedersen i Nyelaursker sogn fordred efter en lands tings dom af Welb: HR: Landsdommer 
Ancher Müller afsagt dend 6 april Aa. 1698 penge 1 Sld. 2 mrk., udgagt en gl. benkedynne i 
herberghused for 2 mrk. 8 skl., it gl. øllcar paa 6 skepper for 1 mrk. 8 skl., en seies uden bom og 
ringe for 1 mrk. 8 skl., it gl. tørf jern 8 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred som arfvingerne angaf tilsammen penge 6 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt 
en røe grimmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., 2 gl. Gies, og en Gaasse á 1 mrk er 3 mrk. 12 skl., til ofvers 4 
skl., :/: 
Niels Frost i Rønne fordred som vedgikes penge 2 mrk. 8 skl., udlagt hos Peder Andersen i 
Nyelaursker sogn at fordre af hvis hand er skyldig penge 2 mrk. 8 skl., :/: 
Hans Smid i Rønne fordred som vedgikes penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt en røed qvige for 4 Sld. 2 
mrk., til ofvers 2 Sld., :/: 
Herman Smid i Arnager lod fordre for lig beslaged som vedgikes 3 Sld. 2 mrk., udlagt it madskab i 
krobhused med 2 døre og 2 laasse for 6 mrk., it støke sauf for 1 Sld., en kiste benk indfor 
herberghus døren for 1 Sld., :/: 
Sogne Præsten Hr: Herman Obide tilkommer efter arfvingernis angifvende for denne S: Mands lig 
begiengelse penge 10 Sld., udlagt, en røe hielmed stud for 6 Sld., af en røed qvige for 2 Sld.  2 Faar 
á 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., it Lam for 2 mrk., :/: 
Deignen Mogens Jensen tilkommer efter arfvingernis vedgaaelse penge 3 Sld., udlagt i krobhused, 
en gl. olmerdugs ofverdynne for 1 Sld. 2 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk., it wraae skab med 2 
rum, og laas for i stuen for 1 Sld., :/: 
Pouel Jensen i Nyelaursker sogn fordre for denne S: Mands lig kiste arbiedsløn 4 mrk., udlagt en 
laasfast fyrre kiste i herberghused for 3 mrk., en gl. benk sønden til herberghused for 1 mrk., :/: 
Tineste drengen Johan Pedersen tilkommer tienesteløn som vedgikes penge 6 Sld., udlagt en sort 
brun smaal blised Hest for 6 Sld., :/: 
Anders Thygersen dend forige deign er foruden hvis hand her til boet er skyldig for sin umage, og 
arbiede ved denne S: Mands lig begiengelse bevilged udlæg for 2 mrk., udlagt i krobhused en øl 
tønde for 1 mrk. 12 skl.,  af Giesene ved Peder Rasmusen udlæg 4 skl., :/: 
Imod denne S: Mands begrafvelses bekostning, og udfart Samtyked arfvingerne, at Enken til sin 
begrafvelse skal nyde udlæg her af boet for 50 Sld., udlagt, en graae Hest for 16 Sld., en sort brun 
snopped, og stierned ugilled Foele for 7 Sld., en stoer sort blised Hoppe for 11 Sld., en brun 
braaged Hoppe for 7 Sld., en sort hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort braaged Koe for 5 Sld., til 
ofvers 2 mrk., :/: 
Og som nu dagen er forløben saa sluttes denne forretning der ved at i morgen end nu videre kand 
forre tagis, og til ende bringis skiftestæden dend 7 february 1704, des til vidnis biurd under vore 
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hender, og signeter Schults. H: Brugman.  Paa Enkens veigne som laugwærge Mikel 
M:M:S: Madsen. Jens Therkelsen. Jørgen Thorsen. 
Hans Thoersen.  Mikel M:M:S: Madsen. Mortten Ollufsen.  
Rasmus Morttensen.  
 
Skifteforwalteren for sin umage, og Salarium for sig, og sin tiennere er af arfvingerne samtyked 
udlæg for 10 Sld., udlagt en brøger kedel paa en tønde og en fiering for 6 Sld., en half tønde 
kaabber kedel for 7 Sld., til ofvers 3 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage med tillysning sedeler og alt anded 14 Sld., udlagt en brendevins 
pande med hatt og piber for 15 Sld., til ofvers 1 Sld., :/: 
Stempled papir til denne forretning 3 Sld., udlagt af forskrefne half tønde kedel 3 Sld., :/: 
Wurderings mændene for deres umage hver bevilged 4 mrk., er 2 Sld., udlagt it røe hielmed 
studnød for 2 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 225 Sld. 7 skl.,  
Ligned blifver udi behold, og til deehling penge 750 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Hvor af Enken først tilkommer dend halfve part som er penge 375 Sld. 11 ½ skl.,  
Dend anden halfve part deehlis efter som Enken er en old gl. qvinde, og begiærer efter lowen at til 
reignis foruden sin egen hofved laad, en broder laad, er saaleedis da først at reigne 2 brøder 
laader og 3 søster laader, blifver der af en broder laad penge 107 Sld., 12 2/7 skl., og en søster laad 
er penge 53 Sld. 2 mrk. 6 1/7 skl.,  
For Enkens anpart som først er hendis hofved laad som er penge 375 Sld. 11 1/7 skl., og for dend 
broder laad som hende efter lofven i foeskrefne maader tilkommer som er penge 107 Sld. 12 2/7 
skl., er til sammen 482 Sld 1 mrk. 7 skl., udlagt først paa hendis egen hofved laad af den 33 gaard i 
Nyelaursker sogn at hafve helften af gaardens anslagelse som er penge 200 Sld., og paa broder 
laaden tilkommer denne Enke, af forberørte 33 gaard i Nyelaursker sogn sm hende nu tilligged 
penge 57 Sld. 9 1/7 skl., Item tillæggis Enken af den 62 gaard paa Tingsta i Wæstermarie sogn paa 
hendis egen hofved laad efter forde anslagelse helften som er 100 Sld., nok tillæggis Enken af hvis 
Hans Sigvartsen efter sin forhen indførte Obligation so, med capital og til berørte date resternde 
rente er tilsammen 103 Sld. 2 mrk. 8 skl., der af først paa hendis hofved land hende tillæggis 
helften som er penge 51 Sld. 3 mrk. 4 skl., Nok paa dend forberørte broder laad tilkommer hende 
af forde Hans Sigvartsen obligation at hafve penge 14 Sld. 3 mrk. 3 3/7 skl., helften af hvis Jens 
Jensen i Arnager hertil boet er skyldig 1 Sld. 2 mrk., Nok hos Jens Jensen paa broder laaden 1 mrk. 
11 2/7 skl., hos Hans Jensen paa 34 gaard i Nyelaursker sogn af hvis hand er skyldig her til boet 
helften som er 2 Sld., paa broder laaden 2 mrk. 4 4/7 skl., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., 2 lam á 2 mrk er 
1 Sld., en hvid galt for 2 mrk. 8 skl., en graae belted Soe for 3 mrk., 2 hvide galt grise á 1 mrk. 8 skl 
er 3 mrk., en fierings kaabber kedel er vigtig til 2 Sld. 2 mrk., en bødt mæssing kedel paa en span 
stoer for 2 mrk. 8 skl., af brendevins panden at hafve 1 Sld. En dreied mæssing lysestage for 2 
mrk., en mindre dreied mæssing lysestage for 1 mrk., it lided fladt thin fad som er brut udi bræden 
for 1 mrk., I Krobhused en blaae ranned hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen dynne for 3 
mrk., i drenge hused en hvid ullen ofverdynne for 1 Sld., it blaaegarns lagen for 2 mrk., en hvid 
ullen hofved dynne for 8 skl., en sort ranned ullen under dynne for 3 mrk., en ruhl med jern tappe, 
og skogle for 5 mrk., en vogn med behør for 6 mrk., en ploug med behør for 3 mrk., it aar foruden 
bihl for 8 skl., en træ tinned harre for 1 mrk., it studde aag for 6 skl., en gl. sleede foruden hals aag, 
og dret med 2 jern vidier for 8 skl., it deigne trug for 1 mrk. 8 skl., it tønde stomme for 4 skl., en 
stand tønde i Steerhused for 1 mrk., en vand span for 4 skl., en punne bøtte for 4 skl., it fyrre bord 
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i stuen med oben foed for 5 mrk., it fyrre bord med oben foed for 2 mrk. 8 skl., en tønde rug paa 
hus tilled for 2 Sld., en tønde rug som er saaed for 2 Sld., :/: 
Denne S: Mands søn afgangen Jens Hansen, hans efterlatte daatter Ellene Jensdaatter son Jens 
Therkelsen i Wellingd bye i NyeLaursker sogn er wærge for tilkommer arfvepart sin faders laad 
som er penge 107 Sld. 12 skl., hvor for er udlagt, af dend 33 gaard i Nyelaursker sogn at hafve efter 
forde anslagelse penge 57 Sld. 9 1/7 skl., af dend 62 gaard paa Tingsta i Wæstermarie sogn efter 
forskrefne anslagelse er her til udlagt at hafvis 28 Sld. 2 mrk. 4 4/7 skl., af Hans Sigvartsen 
obligation med paadragen og resterende rente der af at hafve 14 Sld. 3 mrk. 3 3/7 skl., at hafve af 
hvis Jens Jensen i Arnager her til boet er skyldig 1 mrk. 11 3/7 skl., af hvis Hans Jensen i 
Nyelaursker sogn her til boer er skyldig penge 2 mrk. 4 4/7 skl., it stoer thin fad med en bruden 
bræd for 1 mrk. 4 skl., en tønde biug for 5 mrk. 8 skl., 2 sammen satte sengesteder med skammel i 
Herberghused for 6 mrk., I Krobhused en tre fierings øll tønde for 1 mrk. 4 skl., 2 straae bonds 
tønder á 10 skl er 1 mrk. 4 skl. Hos Hans Søfrensen i Nyelaursker sogn at fordre som hand her til 
boet er skyldig 2 mrk., en slagbenk under winduen i stuen med kraag og hengsler for 4 mrk., en 
lyse form foruden bon for 4 skl., en hakelse kiste med staal for 12 skl., it drette reeb ined it oste 
lende for 8 skl., til ofvers penge 1 skl., :/: 
Dend eldste daatter er Inger Hansdaatter som er i ekteskab med Mikel Madsen i Nyelaursker sogn, 
hende tilkommer i arf efter bemælte sin Fader i alt penge 53 Sld. 2 mrk. 6 skl., udlagt at hafve af 
den 33 gaard i Nyelaursker sogn, efter forskrefne anslagelse penge 28 Sld. 2 mrk. 4 4/7 skl., af 
dend 62 gaard paa Tingsta i Westermarie sogn efter forde anslagelse at hafve penge 14 Sld. 1 mrk. 
2 2/7 skl., af Hans Sigvartsen i Rønne hans obligation, med der paa til forberørte dato, resterende 
rente, der af at hafve 7 Sld. 1 mrk. 4 5/7 skl., hos Jens Hansen i Arnager af hvis hand her til boet er 
skyldig penge 13 5/7 skl., af hvis Hans Jensen paa 34 gaard i Nyelaursker sogn er skyldig 1 mrk. 2 
2/7 skl., en raae stude huud paa tilled for 1 Sld. 1 mrk. 8 skl., 2 straae bonds tønder i Krobhused á 
4 skl er 8 skl., en gl. spade for 8 skl., hos Peder Andersen i Nyelaursker sogn at fordre 8 skl., it gl. 
pannel i herberghused op til wæggen 1 mrk., it tønde stomme 2 skl., en half tønde med en bon udi 
for 8 skl., en tønde haure 2 mrk., en jern drage kraag for 8 skl., en fyrre kiste uden laag paa wæster 
tilled for 4 skl.,:/: 
Dend anden daatter Siegne Hansdaatter som er i ekteskab med Jørgen Thorsen i Nyelaursker sogn 
tilkommer i arf efter sin S: Fader 53 Sld2 mrk. 6 skl., af den 33 gaard i Nyelaursker sogn 28 Sld. 2 
mrk. 4 4/7 skl., af dend 62 gaard paa Tingsta i Westermarie sogn 14 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., af Hans 
Sigvartsen 1/3 Obligation med rente  som rester 7 Sld. 1 mrk. 9 5/7 skl., hos Jens Jensen i Arnager 
at hafve 13 5/7 skl., hos Hans Jensen i Nyelaursker sogn 1 mrk. 2 2/7 skl., it dybt thin fad med en 
half bred for 1 mrk., en tønde Biug for 5 mrk. 8 skl., en saltere tønde paa stue tilled for 1 mrk., it 
Sæløb for 6 skl., en jern tyfve med ring 8 skl., en træ tragter for 8 skl., en jern henge stage 8 skl., 
hos Enkens laad ved udfarten 2 mrk., :/: 
Dend yngste daatter afgangne Boel Hansdaatters om var i ekteskab med Hans Thorsen tilkommer i 
arf efter S: Fader penge 53 Sld. 2 mrk. 6 skl., tillagt af dend 34 gaard i Nyelaursker sogn 28 Sld. 2 
mrk. 4 4/7 skl., af den 62 gaard paa Tingsta i Westermarie sogn 14 Sld. 1 mrk. 2 2/7 skl., afHans 
Sigvartsen obligation med rente som rester 7 Sld. 1 mrk. 2 5/7 skl., hos Jens Jensen i  Arnager 13 
5/7 skl., hos Hans Jensen i Nyelaursker sogn 1 mrk. 2 2/7 skl., 4 tønder haure paa hus tilled for 2 
Sld., it tønde stomme paa wester tilled for 2 skl., 2 straae bonds tønder for 1 mrk., it øl car for 1 
mrk., en krak øpse for 4 skl., paa wæster hustilled 2 straae bonds tønder for 8 skl., it straae bonds 
tønde paa leen for 4 skl., it svinne trug for 4 skl., denne laad deehlis igien imellem denne S: 
Qvindes efterlefvende børn som er en søn og 2 døttre hvor af  Sønnen tilkommer den halfve part 
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af sin moders laad som er penge 26 Sld, 3 mrk. 3 skl., og hver daatter tilkommer paa sin laad penge 
13 Sld. 1 mrk. 9 ½ skl., og som deris Fader Hans Thorsen self er wærge efter lowen forberørte 
sinne børn saa svarer hand dem i sin tiid til forskrefne arfveparter efter bemelte deris Moder 
Fader, og ej kand forvidtløftighed skyld ander leedis deelis efter at saa var skifted, og dehlt 
arfvingerne imellem, saa blef af skifteforwalteren paa raabt, om nogen var som hafde meere at 
angifve som entten kunde komme dette Sterfboe til beste eller, og om nogen hafde noged videre 
at Prætendere, hvor til arfvingerne svarede at de ej viste meere at angifve som Sterfboet kunde 
komme til bæste, en som angifved er, og forskrefved staar,ej heller angaf sig fleere med videre 
Prætensioner end foran findis indført, hvor ved dette skifte i forskrefne maader er slutted, og 
dette til stadsfæstelse, at saaleedis fast, og ubrødelig holdis, og efter kommis skal, og at saa er 
tilganged, og Passeret som forskrefved staar, des til vidniebiurd under vore henders paaskrift, 
skiftestæden dend 8 February Aar 1704. Schults  H: Brugman. Paa Enkens wegne som 
laugwærge Mikel M:M:S: Madsen. Mikel M:M:S: Madsen. Jørgen Thorsen 
Hans Thorsen.  Jens Terkelsen.  Mortten Ollufsen.   Rasmus Mortensen. 
    Udfærdiget den 27 February Aa. 1704. 
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Anno 1704. Dend 12 February er efter Lowlig giorde tillysning holden Registring og Wurdering 
samt Skifte og Ligvidation efter S:Simon Hansen, som boede og døde paa  ded 19 fæste boe 
beliggende udi Clemmedsker sogn, imellem denne S: Mands efterlefvende  Hustru Anna Anders 
daatter, for hende er efter hendis begiering til laugwærge  anordned hendis broder Peder 
Andersen i bemelte Clemmedsker sogn. Paa ene side, og paa anden side denne S: Mands børn, 
som er med hans for ham afdøde hustru Karne Bendtsdaatter, 3 sønner og 2 døttre, hvor af 
 
Dend eldste søn er Bendt Simonsen som er sin egen wærge. 
Dend anden søn er Hans Simonsen som er udenlands, for ham er bemelte broder til wærge 
anordned. 
Dend yngste søn er Hans Simonsen paa 15 aar gl. for ham er til wærge anordned Arist Pedersen i 
Dammegaarden i Clemmedsker sogn. 
Dend eldste daatter er Giertrud Simonsdaatter , 28 aar gl. for hende er til wærge anordned Niels 
Bendtsen hendis Mor broder boende i Sandvig. 
Dendyngste daatter Anna Simonsen paa 16 aar gl. for hende er til wærge anordned hendis broder 
Bendt Simonsen. 
Og imed denne nu lefvende hustru auflede som nu igien lefver en  
søn ved navn Anders Simonsen paa 3 aar gl. for ham er til wærge anordned Enkens søstermand 
Bendix Jacobsen boende i Østerlaursker sogn. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedts, og  egne weigne Skifte skriveren Henrich Brugman 
Paa samme Skifte er til wurderings mænd opmeldet  Lars Hansen og Arist Larsen begge boende i 
Clemmedsker sogn. Hvor da er foerfunden fremviist og Passered som her efter følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En røe stierned Hoppe 4 Sld., en sort brun gl.  Hoppe for 2 Sld., en gl. brun Hest for 1 mrk., 
Qveg. 
En blak hielmed Koe for 3 Sld 1 mrk., it brun belted Qvigenød 2 Sld.,  
Faar. 6 gl. Faar á 3 mrk 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., en wehr fød i forleeden aar 2 mrk.,  
Svin. En ung hvid Soe for 3 mrk., 2 sorte pletted galt svin a 2 mrk er 4 mrk.,  
Boe Have. En gl. arbeids wogn foruden stier for 6 mrk., en træ tinned harre for 8 skl., en en stoke 
ege spare træ for 10 skl., en ploug med skiær juhl løbere bøse og ringe, og en træ brake hammel 
med reeb, og seeler, og jern nagle haldeeler og tøm er sat tilsammen 2 Sld., en jern tyfve med ring 
for 8 skl., en krak øpse for 1 mrk., it gl. tørf jern for 12 skl., en liden gl. kaabber kedel er vegtig til 1 
mrk. 4 skl., en gl. kiste foruden bon og laag for 8 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder berettedis at de vare af svert ingen verdie, og der for hafver Enken 
dem beholt saa mange som kunde nytt til sit barns paaklædning. 
Summa Andrager dette forskrefne angifvende Sterfboes middel til  
penge 24 Sld. 2 skl.,  
Saa blef af skifteforwalteren tilspurdt samptlig arfvingerne, om de hafde meere, at angifve til dette 
boes middel, der til de svarede nej at de ike viste meere at angifve med forskrefved staar,  
Saa  blef angifven efterskrefne bortskyldige Gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg som 
følger. 
Sønnen Bendt Simonsen fremviste it fæstebref af Kongl: May: amptskrifver Sr: Hans Henrik Skor til  
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ham udgifved paa dend 19 gaard i Clemmedsker sogn datered den 7 augusty aar 1702, og paa Høy 
Edle og Welbaarne Hr: Gouverneuren Waldemar Reedts weigne Appoberet af Welb: Hr: 
Landsdommer Ancher Müller, hvor udi mældis at Bendt Simonsen skal nyde berørte gaards 
herlighed sin lifvis tiid, og hafver Bendt Simonsen hafte sin bemælte Fader Simon Hansen hos sig 
hid indtil, og der for om halds goedsen nogen kand observeris her paa skifted, og blef samme 
fæste bref nu læst, og paaskrefven, og obligeret Bendt Simonsen sig nu her paa skifted at hand vil 
tilstaae, og svarre alt hvis som rester for denne 19 gaard for afvigte aar 1703, baade Contribution 
Landgielde bog clarrings penge sampt tiende, og alt af reedelser for 1703 og der for ej dette 
Sterfboe ved kommer, Ellers lod bemælte Hr: Amptskrifver anmælde at Anders Hansen som forlod 
denne 19 gaard er resterende med restands til 1. may 1702,  25 Rd. 2 mrk. 12 skl., nok rester for 
Aa 1702 til 1. may 1703. 7 Rd. 4 mrk. ½ skl., Hvilked Anders Hansen som nu boer i Røe sogn self 
tilkommer at betalle saa somingen anden contract imellem ham, og Bendt Simonsen ved 
afstaaelse og berørte fæste giort.  
Mourirs Markman i Rønne lod fordre ved sin seddel som ham skal restere af hans hustruis 
arfvepart, fra S: Karen Willum Clausens skifte hvilked var 13 mrk., efter lodsedel, og der paa er 
lefvered 2 tønder Haure skulle reste 9 mrk., Enken, og arfvingerne vil bevise at Mouits Markman 
har foreened sig med denne S: Mand Simon Hansen om berørte tvende tønder Haure og ej, videre, 
hvilked Hans Ollufsen i Clemmedsker sogn, og nu med arfvingerne Attesteret saaleedis at have 
hørt imellem Markman og denne S: Mand at være accorderet og videre vil arfvingerne ike nu være 
Markman gestendig, er der for af skifteforwalteren denne fordring henvist til Low, og Ret. 
Mads Persen Høy fordred efter sin sedel som vedgikes 2 mrk. 8 skl., udlagt en srt pletted galt for 2 
mrk., en jern tyfve med en ring for 8 skl.,  
Arfvingerne  vedstoed at være skyldig til Hans Hiort i Rønne penge 1 mrk. 4 skl., udlagt en liden gl. 
kaabber kedel for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Jacob Heye i Rønne fordred ved sin sedel 3 mrk. 10 skl., udlagt af plougen 1 mrk., en sort pletted 
galt for 2 mrk., en starked ege spare for 10 skl., :/: 
Jørgen Larsen i Clemmedsker sogn vedgik arfvingerne at være skyldig til penge 2 mrk., udlagt af en 
blak hielmed Koe 2 mrk., :/: 
Herman Bohnr Henningsen i Rønne fordrer ved Arist Persen i Clemmedsker sogn 1. mrk.12 skl.,  
Nok fordred Arist Persen for sig self husleie som rester 2 Sld., er 2 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt af en 
blak hielmed Koe for 2 Sld., en krak øpse 1 mrk., til ofvers 2 skl., :/: 
Imod denne S: Mands begrafvelse, og udfart bekaastning blef Enken samtyked udlæg for dessen 
bekaastning, som er resten af boens middel og der under løber det hendis spedebarns opforstning 
10 Sld. 3 mtk. 2 skl., udlagt tilligemed ½ tønde Rug som er saaed som Enken og er bevilged der 
foruden en røe stierned Hoppe for 4 Sld., 6 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., en ung hvid Soe for 
3 mrk., af en blak hielmed Koe for 3 mrk. 2 skl., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 2 Sld., Skifteforwalteren for sin umage 4 mrk., Stempled papir til 
skiftebrefved for 3 mrk., for disse 5 mrk., er udlagt en sort brun gl. Hoppe for 2 Sld., Plougen med 
behør som for ermelt 2 Sld., til ofvers 1 mrk., :/: 
Susana Madsdaatter fordred som denne S: Mand annammed til sig i Vedbye 3 mrk., udlagt af 
wognen som er sat for 6 mrk., der af 3 mrk., :/: 
Anders Aristsen i Clemmedsker sogn fordred 10 skl., udlagt it tørf jern for 12 skl., til ofvers 2 skl.,  
Hans Jensen tiende paa Simlegaard fordred 2 mrk. Enken og arfvingerne til dette ej vedstaae, der 
for er henvist til Low og Ret :/: 
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Jens Hansen i Clemmedsker sogn fordred som vedgikes 1 mrk. 4 skl., udlagt af wognen at hafve 1 
mrk. 4 skl., :/: 
Nok fordred Jens Hansen paa Rasmus Jørgens søn i Røe sogn Niels Rasmusen for giersel penfe 12 
skl., udlagt af wognen at hafve 12 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt it wærlam for 2 mrk., :/: 
Bendt Simonsen fordred som vedgikes 10 mrk., udlagt it brun belted Qvigenød for 2 Sld., en træ 
tinned harre for 8 skl., en gl. brun Hest for 1 mrk., en kiste i stuen foruden bon og laag for 8 skl., :/: 
Niels Larsen i Clemmedsker sogn fordred for at rifve lyng 4 skl., udlagt Niels Pers udlæg 2 skl., hos 
Arist Persen at hafve 2 skl., :/: 
Enken og arfvingerne nu her paa skifted vedstoed at Peder Andersen som boer paa dend 21 gaard i 
Clemmedsker sogn hafver betalt til denne S: Mand Simon Hansen hvis ham af berørte 21 gaard 
tilkommer og der for Peder Andersen skal være alddeelis krafinsløs af S: Simon Hansens arfvinger i 
allemaader Hvilken andeel S: Simon Hansen paa sin hustruis Anna Anders weigne hafde magt til at 
oppebærge, og der for er qvitered i alle maader som foremælte,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 24 Sld. 2 skl.,  
Saa at inted ofver blefven arfvingerne imellem at deehle og som ingen videre med Prætensioner 
har angifved saa sluttis denne forretning der ved hvilked at saa er tilganged og Passeret somforan 
findis indført des til vidnisbiurd vore hender, og zigneter skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra. 
Henrik Brugman. Lars L:H:S: Hansen. Paa Enkens weigne som laugwærge Peder  P:A:S: 
Andersen. Arist A:L: Larsen. Bendt B:S:S: Simonsen.       Bendt B:S:S: Simonsen. 
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Anno 1703 Dend 4 Juni, er holden Registrering, efter  Erlig og Welakte nu Salig Hans Ollufsen Skor. 
som boede og døde paa dend 18tende Jord Eiendoms gaard beliggende her i Røe Sogn.  
 
Hvor ved var ofverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober Commendant og Amptman 
Waldemar Reedt  ved sin fuldmegtig Christian Laagaard, og Skifteskriver Henrik Brugsman  møtte 
og af denne S: Mands arfvinger hans daatter mand Esper Andersen nu boende i Røe sogn. ellers er 
den S: Mands børn i alt 3 sønner og 2 døttre. Hvor 
 
Af dend eldste søn er ens Jens Hansen  
Dend anden søn Olluf Hansen og 
Dend yngste søn Hans Hansen som alle tre ere udenlands, og 
Dend eldste daatter er Karne Hand Ollufsdaatter i ekteskab med bemelte Esper Andersen. 
Dend yngste daatter er Anna Hans Ollufsdaatter som er uden ekteskab. 
 
Ved denne registering var og tilstæde 2de mænd Morten Larsen og Niels Larsen begge boende i 
bemælte Røe Sogn, hvor da fore fanttis og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
En sort Koe endnu en sort Koe, en sort hielmed Koe lided hvid ofver boven, en sort skiolded Koe, 
en sort røgged Koe, en røe hielmed, og braaged Koe, en røe grimmed Koe, en blod røed Koe, en 
røe stierned Koe, en blod røed stud, og en røe grimmed stud begge 4er aar gl. 6 studnød paa 
lyggen som er i tredje aar gl. 3 tyrnød som er fior gl. som og er paa lyngen, 3 Qvigenød paa lyngen 
udi tredje aar gl. 6 kalfve føed udi værende aar der ofver, en sort hielmed Tyrkalf. En sort røgged 
Qvigekalf, en sort hielmed Qvige kalf. En hvid pletted Qvigekalf. En røe braaged Qvigekalf. En røe 
grimmed Qvigekalf. 
Heste og Hopper. 
En lys brun Hest gilling. En sort brun gl. ganger. En sort stierned Hest gilling, en røe stierned Hest 
gilling, en gul based ugilled Hest som ded høyere øre er afskaarne. En ung brun ugilled Foele, i 
fierde aar gl. en liden gul bosked fior gl. ugilled Foele. 2 sorte brune Hopper som det høyer øre 
afskaaren. Og en avling i det venster øre. En sort brun hoppe med forde manke, i øren, it sort 
brunt Hors øeg udi 3de aar gl. it brun blised Hors øeg udi tredje aar gl. it sort brunt fior gl. Horsføll, 
en røe stierned Hoppe med af stifning i det høyer øre, og en opbiug i det venster øre. 
Faar. Og Lam. 28 styker gl. Faar, 28 styker smaa Lam,  
Svin. En røe sandet noged stoer galt, en hvid noged stoer galt, en røe sanded mindre galt, dito hvid 
galt, en hvid Soe, og en røe sandet Soe,  
Gies. 3 gl. Gies, og en Gaasse. 20 smaa Gieslinger. 
Kaabberware Og Mæssing. 
En brøgger kedel i muur, paa 2 tønder stoer, en brendevins pande med hatt og piber, paa en half 
tønde stoer. En kaabber paa en tønde stoer, en gl. fiering kaabber kedel, en 2 spanne kaabber 
kedek, en span stoer kaabber kedel, 6 smaa og store mæssing lysestager, it mæssing fyhr senge 
bæken, en kaabber kedel paa en kitte stoer, en metal gryde paa en span stoer, en dito paa en kitte 
stoer, en kaabber siy. 
Thin Mangul. 
En thin øl potte, 5 flade thin fade, 3 stoer thin fade, 5 thin fade noged dybere, en smør kande af 
thin, 
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En thin skaal paa enpadt stoer, med 2 obne øren, it smør fad af thin, 10 smaa thin tallerken, og 2 
gl. thin tallerken, med birde bræder, 6 gl. fade bruden thin sølf, 2 sølf begger, hver paa 3 pelle 
stoer, teigned under bonden med JMS it 8 kandted sølf begger, paa en half pegel stor, teigned 
med Hans Hermansen 1665, en sølf skee teigned med iis : ADD. En sælf skee teigned med SIS: BCD. 
En flad skafted sølf skee med en krands paa foruden navn, en sølf skee som er liden teigned med 
Claus Hartwig paa skafted og Anno 1651. 
Boehawe. 
En ploug med behørig jern juhl og bøsse, it løst ploug skier, 2 træ brake hammelle, og en jerned 
hammel med seeler, og toe tømme med cabel tøm strænge, og jern miller en ruhl med jern 
tapper. 
2 aar med bihl paa, 2 træ tinned harre, 2 arbieds wogne foruden, stier 2 smaa wogn stier, 2 par 
høe stier, 8 jern stier suller med cabbel hanker til forde suller, to for reeb, 2 bag reeb 2 tver reeb, 
og en høe wefvel af cabel, en stoer vinge beslagen karm wogn med læder hennertøy der til, og 
halseeler, og stange tøm med lær udi. En gl. træ wogn med en kurfve fadning paa, og it jern sys 
bog udi, 2 skin skeeder med jern vidier paa to nye knane meeder med aag paa, 2 de tønder aag, en 
gl. roers baad, 2 tørf jern med skaft. 2 lynrifver med skaft, en stok øpse, en bred bladed øpse, 2 
krak øpser, 3 naur smaa og stor én baan knif, 2 hug jern, it rifve bord, med skaft it lasse bor med 
skaft, it bufve sauf, it stoke sauf, en hand stang af jern med en klov foed udi. En stoer houf tang, 2 
de jern tree føeder, 2 jern gryde kraage, 3 seiser, der af 2 paa bom, og en foruden bom, en haand 
Qvern med huus, og bindder til it madskab i hughused, en toe skiær, nok i hused, en gl. kiste benk, 
en huge benk, en skiær benk, it gl. sleede Car, en gl. kalke tønde, en gl. babstol, paa wæster loen, 
it stoer gl. øl kar paa lofted ofver port hused , 5 gl. bagstole foruden ofver træch, 4 jernede hamle 
uden seeler, en træ azel med 2 kraage til en vegt, og træ skaale med reeb udi juhl phiel til fem juhl, 
huhl eger til aatte juhl, 3 rinp stoke 2 wogn vahne, 2 nye ploug harder, en ploug tændt, en gl. 
tunde . to gl winduers car, 2 gl. adt. Skildte bord, en gl. adt. Skildt sengested, 3 nye wogn azler, 
enstoer skildt blok, sraver til it ølcar, med en adt skildt bon til, 7 gange nye cabel hammel reeb, 3 
nye tøm stenge af cabel, 4 nye cabel seeler, en nye hør wefvet, it drette reeb 2 faufne langt, 2 jern 
tyfve med phael, 6 nye enkle cabel grimmer,  
I Port Hused. 
2 gl. tanne tønder, it lided gl. deigne trug, en gl. slag benk med pannel bag ved, en gl.bag stoel 
med gl. lær paa, it tre kanted wraaeskab for uden laas med 2 rom, udi, it gl.madskab med 2 dørre, 
og en laas, it sengested med en side, og en gaul i det sydøste hiørne, der udi var en gulranned 
gestalster ofver dynne, to grofve linnen under dynner, en linnen hofved dynne, it blaar garns 
lagen, en gl. ullen, og linnen senge dynne, en smal lang ullen, og linnen hofved dynne, en gl benke 
dynne paa gul bon 2 ½ alen lang, en dito paa gul bon i rudeverk 3 allen lang, en nye wefved benke 
dynne 6 allen lang, en dito 6 allen lang, en benke dynne 9 allen lang paa grøn bon med spoel 
skaded under foer, en benke dynne paa blaae bon 3 alen lang, it lided flammed hiønde som er 
syed, I Ørken wæsten til, en gl. linnen senge dynne, en gl. blaae dantris waars, ofver dynne, endnu 
en dito, en ullen gul ranned ofver dynne, en bolster under dynne, en gl. bolster dynne med stoer 
strifver, en barked senge dynne, en barked skin benke dynne, en liden bolster pude for uden lin 
waar, dend røede ørk fanttis efterskrefne, en gl. bolster ofver dynne, en bolster hofved dynne, en 
gl. bolster hofved dynne, 2 ullen og linnen, blaae ranned, olmerdugs puder for uden lin waar, 
I Lille Stuen. 
It himmel sengested med sorte vrægen stolper, 3 støker blaar priked spar lagen, og en kappe, der 
til, 2 pudder med lin vaar, 3 bolster hofved dynner, 3 bolster senge dynner, 2 brue garns lagen, en 
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gl. benkedynne paa brun bon 4 alen lang, it lesned seng klæde paa røed bon, en grøn melled kiste 
med laas, en laasfast kiste benk med hengsler paa, it grønt wraaeskab med 2 lassse foer, it lided 
gammel skrin foruden laas, it flaske foeder, med laas og hengsler med 12 rum udi, og ingen flasker 
der til. It flaske foeder laasfast med 6 rum udi. Og ingen flasker der til. En fyre kiste foruden laas 
med 2 jern hand grefver der udi, en mad karpr knif, it fyre bord med foed under og 2 skoffer der 
udi, it røet bord klæde, en gl. flint Musqvaedan. En musqvete, en patrontaske, en ploug løber, it 
musqvetteløb, 2 jern hengsler til en laage, himskin til nu kioel, en liden jern kakelofvn, med træ 
fødder under. 
I Gaarden En slibesten med jern axsel. 
Paa Lofted Og i Steerhused. 
It ølcar paa 2 tønder stoert, en karebenk, en øl half tønde, it vin fod, paa 1 ½ tønde stoert med en 
bon udi , en kalke tønde, it gl. øll car paa 2 tønder stort, endnu it gl. ølcar pa 2 tønder stoer, 6 gl. 
tomme tømder, en gryne kifve, paa en half tønde stoer, en gl. straae bonds tønde, it øl car paa 3 
tønder syort, en gl. kiød kiste, en nye tønde, 6 bagger rytter, 
5 straae bonds tønder, en øl tønde, it stort salte fad, it deigne trug paa 4 skepper stoert 
I Krobhused. 
 it sengested med en side, og en gaul der udi er, en ullen ofver dynne med sort ranned paa, en 
linnen under dynne, en ullen med blaae ranned hofved dynne, en linnen hofved dynne, en linnen 
pude med blaat tøy for enden, foruden lin waar. 
I Stuen. 
It himmel sengested, 4 styker blaae ullen, og linnen spar lagen med en kappe. En linnen pude uden 
lin waar, en bolster pude med lin waar paa, noken bolster pude foruden lin waar, it blaat linned 
priked seng, deken af dantz er tøy, 2 bolster senge dynner, en olmerdugs under dynne, en gl. 
bolster hofved dynne, it ranned ulled bord klæde, en nye wefved benke dynne under winduen i 
stuen 6 alen lang, en benke dynne for bordenden paa gul bon 3 alen lang, it flamsk hiønde med 
grønt under foer, endnu it flamsk hiønde med grønt under foer, en gl. wefved aage dynne som er 
liden, en syed agedynne med røt waar under, it klædeskab med 2 laase og fier dørre, en grøn laas 
fast ørk med foed under, it wraae skab med 2 dørre, og en ferdig laas forre, en liden speiel med 
ramme om som Enken beholte, en laasfast fyre kiste, it lided fyre bord, it lided fyre bord, it steen 
bord med lugt foed, og en laasfast skoffe under, I kisten i stuen, er it flamsk hiønde med rørt foer 
under, endnu it flamsk hiønde med røet foer under, en flamsk age dynne med røet foer under, en 
flamsk priked benk dynne med skin under 3 alen lang, it spoel skaded benke dynne ofver waar, 8 
alenlang,3 gl. bagstoele med gl. sort læder paa, en jern kakelofvn, med jern foed under som er en 
biy legger,  
 
Denne S: Mands Ifareklæder, er efterskrefne, ensort klædis kioel under foered med sort brun 
fifskaftes, it par sortte klædis bopser under foered med hvidt læred, en brun klædis kioel under 
foered med brun bag, 2 brune klædis bopser under foered med hvidt læred, 2 brune klædis half 
ermer, en gl. brun klædis kioel, en rys læders sehle, en reise caskiot, af brun klæde en sort biørne 
skins foered hufve med blaae puhl, en Allumit lovn skin trøye med 28 smaa thin knapper udi, 2 
allumit skin bopser med læred under, it par gl. allumit skin bopser, en sort fifskaftes trøye, it par 
sorte gl. strik strømper, it par sorte ullen hosser, 2 graae ullen hosser, it par gl. støfler, 2 gl. sparre 
med læder, en felbred skin trøye med 2 dosin, og 10 smaa sølf knapper udi, en sort hatt med it 
sort fløyets hatte bon, med en sølf spande, og en sølf kandt paa enden, en gl. rys læders sadel, 
med sty boyrte, og sal jord og budsel og it gl. blaat skaberk, en liden sort malled kirp, med en 
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elfembeens knap paa, en liden kaarder, med it sort jens bøyel fæste it par graae ullen hosser, 2 par 
nye sko af smut læder, it sort car de vans geheng med smaa sorte franser om? Saa blef alle hvis 
brefve, og Documenter som udi Sterfboet nu fore fanttis samled og medlagt udi en kiste i dend lile 
sufver staande, og forseiled af os som retten betiener tillige, med begge wurderings mændene, 
end videre angaf Enken, og fremviste 2 dreiels bord duge, item 2 brune lærets pude waar med 
grøne knipling forre, 6 flaske wefvede hiøndes waar, sæden som her ved denne 18tende gaard, i 
dette aar 1703 er saaed, er 2 tønder Rug, Biug 7 ½ tønde Haure 9 tønder, saa blef Enken, saa vel 
som og den tilstæde værende arfving Esper Andersen denne S: Mands daattermand af skifte 
betienterne tilspurdt, om de viste meere løsøre goeds her til boet at angifve, hvor til de svarede at 
denne ej meere witterligt var, med angifved er, og forskrefved staar, hvor saa der ved denne 
Registering er slutted, hvilked at saa er til ganged, og passeret som foran findis indført, dend til 
vidnesbiurd under waare hender, og signeter, Sterfboet Anrodie et loco ut Supra. Henrik Brugman. 
 Esper Andersen 
 Niels NLS. Larsen. Mortten MLS Larsen. 
 
Sæden som her ved denne 18 Gaard i dette Aar 1703 er Saaed, er 2 tønder Rug, Biug 7½ tønde, 
Haure 9 tønder. 
 
Anno 1703 dend 27 Augusty. Er igien mødt paa afgangne Hans OllufsensSkoufs boepæhl som er 
dend 18 gaard i Røe sogn, for at lade wurdere, og paa penge sætte hvis løsøre som forhen efter 
denne berørte S: Mand dend 4 juny 1703 er blefven registered saa som tiden imedens er forløben, 
at denne S: Mands børn, som i Kiøbenhavn skal befindis 2 de sønner nemlig. Jens Hansen Skou 
Militair lientnant, og Olluf Hansen Skou, noged siden fra ostindiske reisen hiem kommen sig ike 
efter advarsel om dødsfalded, endnu til dito hafver laded her til landed, og nu her paa Sterfboet 
indfinde under staaes med denne forretning ike lenger at giøre ophold saa var da ved denne 
wurdering tilstæde denne S: Mands daatter mand Esper Andersen som hafver denne S: Mands 
daatter Karne Hansdaatter, og er boende i Røe sogn, og paa Enken Anna Hansdaatters weigne, 
efter hendis begiering for hende at laug wærge Jep Hansen af østerlaursker sogn, 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt fuldmegtig paa hans  welb: og egne weigne 
Skifteskriver Henrik Brugsman paa somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded Niels Larsen  
og Hans Jensen begge boende i Røe  sogn, Hvor da er Passered som følger nemlig. 
 
En røed stud, og en brun grimmed stud begge er taxered for 18 Sld., it røe grøn med studnød, og it 
røe herred studnød begge er sat for 8 Sld., disse forde 4er stude findis at være bundt paa harven 
med Peder Rosman i Rønne hans Qveg brende, og hammen i forsikring stilled for hvis kraf hand 
her i Boet hafver, nok er wurdered it røe grimmed studnød for 4 Sld., it røe hielmed studnød for 4 
Sld., it sort røgged studnød for 3 Sld. 2 mrk., it røe røgged studnød 3 Sld.2 mrk., it brun hielmed 
Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., it sort hielmed Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., it sort hielmed Tyrnød for 1 Sld. 3 
mrk., it sort røgged, og stierned Tyrnød for 1 Sld. 3 mrk., en røe hielmed Qvige for 2 Sld. 3 mrk., en 
røe grimmed Qvige for 2 Sld. 2 mrk., en sort braaged Qvige for 2 Sld. 2 mrk., en sort røgged 
Qvigekalf for 1 Sld. 2 mrk., en røe braaged Qvigekalf for 1 Sld. 2 mrk., en hvid spetted Qvigekalf for 
5 mrk., en sort hielmed Qvigekalf for 5 mrk., en røe grimmed Qvigekalf for 1 Sld., en slet sort Koe 
for 5 Sld., endnu en sort Koe som er lided hvid i lysken for 5 Sld., en sort hielmed Koe lided hvid 
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ofver boven for 5 Sld., en sort Koe noged graae aktig for 5 Sld., en røe hielmed og braaged Koe for 
5 Sld., en røe skiolded og stierned Koe for 5 Sld., en røe grimmed Koe for 5 Sld., en sort røgged Koe 
for 5 Sld., en blod røe Koe for 4 Sld.,  
Heste og Hopper. 
En sort brun Hoppe for 10 Sld., en gl. sort brun Hoppe for 6 Sld., en brun ugilled Foele i fiere aar gl. 
for 8 Sld., en sort Foele i tredje aar gl. for 4 Sld., en rød soed stierned Hest for 13 Sld., en  røed 
Hoppe med gul rompe, og maven for 12 Sld., en slet brun Hoppe for 8 Sld., en liden blised Foele i 
tredje aar gl. for 4 Sld., en gul brun ugilled Hest som det høyre øre afskaaren for 8 Sld., en lysbrun 
Hest gilling for 11 Sld., en sort brun Ganger for 11 Sld., en sort stierned Hest gilling for 11 Sld., it 
sort brun Horsføll i anded aargl. For 2 Sld., it gul basked fioe gl. ugilled Hestføll for 2 Sld., 
Faar og Lam. 26 gl. Faar som sterfboet tilhører styket sat for 3 mrk. 8 skl er 22 Sld. 3 mrk., nok 2 
Faar sampt it lam som tilhør daatteren Anna Hansdaatter. 13 Lam som nu er beholden og er bort 
tilhørende á 2 mrk er 6 Sld. 2 mrk.,  
Resten berettis at være borttagen af hende refne, og dislige skadelige dyr. 
Gies.3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., en Gaaees for 1 mrk., 10 Gieslinger á 12 skl er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., 
en liden røe sanded Soe for 2 mrk., en røe sanded liden hvid galt med sorte pletter for 1 mrk. 4 
skl., en røe sanded galt for 5 mrk., en hvid galt for 5 mrk., en hvid soed for 3 mrk., en hvid galt for 3 
mrk.,  
Mæssing og Kaabber. Ware. 
En brøgger kedel i muur paa 2 tønder stoer er wigtig 3 ½ lispund sat for 1 mrk. 8 skl., en 
brendevins pande med hatt og pibber paa en half tønde stoer er vegtig 2 lispund og skaale punded 
1 mrk. 8 skl., er 12 Sld., en kaabber kedel paa en tønde stoer vog it lispund 13 skaale punded er sat 
for 1 mrk. 6 skl., er 9 Sld. 3 mrk. 14 skl., en fiering stoer kaabber kedel vog 9 skaale pund á 14 skl er 
1 Sld. 3 mrk. 14 skl., en 2 spanne stoer kaabber kedel vog 7 skaale pund á 1 mrk. 6 skl er 9 mrk. 10 
skl., en span stoer kaabber kedel vog 5 skaale punded sat for 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl., it 
par stoer mæssing blik drefven lyse stager med hattene til for 2 Sld. 2 mrk., it par mindre mæssing 
blik lyse stager med hattene til for 2 Sld., en mæssing lysestage med dreied pibe og drefven fad 
med plade for 4 mrk., en mæssing lysestager med dreied pibe, og drefven foed foruden plade for 2 
mrk., it mæssing fyhr senge beken for 6 mrk., en kaabber kedel, paa en kitte stoere vog 3 ½ skaale 
pund á 1 mrk. 2 skl., er 3 mrk. 15 skl., en metal gryde paa en span stoer vog 9 ½ skaale pund á 6 skl 
er 3 mrk. 9 skl., en metal gryde paa en kitte stoer vog 9 skaale pund á 6 skl er 3 mrk. 6 skl., en 
kaabber siy vog 2 ½ skaalepund á 1 mrk. 2 skl., er 2 mrk. 13 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Registerede og Wurderede som i dag løsøre goeds er anført til penge 
314 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Og som dagen er forløben sluttis denne forretning der ved at den i morgen igien videre kand 
foretagis hvilked at saa er tilganged og Passeret som forskrefved staar Abtestaris af  
Henrik Brugman. Jep Hansen.  Paa Enkens weigne Esper Andersen.       
Hans HJS Jensen. Niels N L S Larsen. 
 
Nest paa følgende dend 28 Augusty Berørte aar 1703. Er atter med denne forretning 
Udi forskrefne ved kommendis nærværelse forretagen og da videre Passeret somher efter følger 
nok blef taxeret thin 5 flade thin fade som nu er nunnerede paa bonden efter hver andre med 1: 2 
: 3: 4 : 5 : vog 15 skaale pund hvor af skaalepunded efter som dette er mangudt er sat for 1 mrk. 4 
skl er 4 Sld. 2 mrk. 12 skl., 3 store Thin fade bag paa bonden teignede nummer 1: 2: 3: vog 18 
skaalpund got mangudt der for pundet sat for 1 mrk. 10 skl er 7 Sld. 1 mrk. 4 skl., 2 nesten half 
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dybe thin fade som er nye teigned med CBh: L;Md 1677. vog 7 skaalpund á 1 mrk. 8 skl., pundet 
saa som det er got mangudt er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., it større dybt thin fad med it naun paa teiegned 
udi træk med en kranne ofver, en teigned paa bonden med H:O:S: weire 4 skaalepund punded sat 
for 1 mrk. 8 skl., er penge 1 Sld. 2 mrk., it heel dybt thinfad og it mindre dybt thinfad paa ded eene 
staar teigned H:H:S: 1680. paa ded anded staar teigned4 D 1672 vog 6 ½ skaale pund á 1 mrk. 4 
skl., er 2 Sld. 2 skl., en Carør kande af thin vog 2 ½ skaalepund á 1 mrk, 8 skl er 3 mrk. 12 skl., en 
skaal paa en pot stoer med 2 oben smør 3 ½ skaalepund á 1 mrk, 4 skl er 4 mrk. 6 skl., it lided smør 
fad af got thin for 2 mrk., it fladt gl. brøded tin fad teigned med B:J:D: og it brøded thin fad som er 
lided med HOS paa bonden sat og en bon af en tallerken weier 4er skaalepund á 1 mrk er 4 mrk., 
en thin natt potte vog 3 skaale pund á 1 mrk er 3 mrk., en høy smør brike vog it skaalepund for 1 
mrk. 6 skl., gl bruden thin fade vog it lispund skaale punded er sat for 1 mrk er 4 Sld., 6 goede 
smaa thin tallerkener paa bonden teigned 110  vog 7 ½ skaalepund á 1 mrk. 8 skl er 2 Sld. 3 mrk. 4 
skl., 6 smaa thin tallerken med bræde brædne og it lided gl. thin salsnerken vog 7 ½ skaalepund 
punded sat for 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Sølf. 
2 sølf begger teigned under bunden med J:M:S: hvor af hvor beger vier 16 laad, laaded sadt saa 
som det er ustempled sølf, efter lowen for 3 mrk., er begge beggerne tilsammen 32 laad for penge 
24 Sld., hvilked tvende beggere befindis for rum tid siden, at være i pandtsatt af Hans Madsen 
boende i deuper boligen udi Knudsker sogn, og anført i det skiftebref opretted efter S: Anders 
Pedersen i Røe sogn dend 18 juny Aa. 1690 for capital og rente penge 23 Sld. 2 mrk. 6 skl., Og 
skulle sel deraf bereignis rundt til dato, men som beggerne er ej meere i vegt, og werdie end 
forskrefved staar for blifver beggerne nu Sterfboet i fuld betalning som anført er, og Hans Madsen 
der for fri at være, it aatte kandted sølf begger vor 5 ½ laad á 3 mrk er 4 Sld. 8 skl., dette begger er 
teigned med Hans Hermansen 1665. en sølf skee med it half flad skaft teigned med I J S  ADD vog 3 
laad it qvintin á 3 mrk laaded er 2 Sld. 1 mrk. 12 skl., en sølfskee teigned med P:J:S:  B:C:D vog 2 
laad og 3 qvintin á 3 mrk laaded er 2 Sld. 4 skl., en flad skafted sølf skee med en knap paa foruden 
navn 3 laad ¼ qvintin á laaded 3 mrk er 9 mrk. 3 skl., en liden sølfskee teigned med Claus Hartwig 
paa skafted 1651  vog 2 ½ laad á 3 mrk. laadder 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En ploug med ploug jern knif og skiær løber ringe juhl og bøsse for 2 Sld. 2 mrk., en ruhl med jern 
tapper og skiole for 7 mrk., nok it ploug skiær for 1 mrk. 4 skl., en træ brake hammel med cabel 
seeler, og cabel hammelreeb, og it drette reeb af cabel, og 2 ringe udi for 2 mrk. 8 skl., endnu en 
træ brake hammel med laaste seeler, og cabel hammel reeb og it drette reb af cabel og 2 ringe der 
udi for 1 mrk. 8 skl., en jerned hammel med cabel seeler, og jern nagle for 1 mrk. 8 skl., 2 tømmer 
med cabel tøm streng og miller hver sadt for 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., it par halsnel ringe med cabel 
reeb udi for 1 mrk., 2 gl. aar med bihl paa af jern styked 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., 2 træ tienede 
harer styked sat for 1 mrk., er 2 mrk., en gl. wogn udi gaarden foruden stier for 6 mrk., 2 gl. wogn 
ree 2 gl. hrele juhl og 2 gl. itu brøtte juhl det til sammen sat for 5 mrk., 2 nye høe stier er sat for 2 
mrk., it par smaa wogn stier for 1 mrk., it par gl. høe stier er sat for 1 mrk., 4 ferdige jern stier 
suller for 1 mrk., de andre berettis at være itu brudt 2 cabel tver reeb for 1 mrk. 8 skl., 2 for reeb 
for 1 mrk., en høe wefvet af cabel for 1 mrk. 4 skl., endnu en cabel høe wefvet 1 mrk. 4 skl., it bag 
reeb og en tøm streng for 1 mrk. 8 skl., en stoer winge beslagen wogn, med lær hiemme tøy og 
halseeler, og stonge taun med lær udi tilsammen for 40 Sld., en gl. træ wogn med en kurfve 
fadning paa og it jern kysbag udi for 3 Sld., en skov sleede med jern vidier for 1 Sld., endnu en skov 
sleede med jern vidier for 2 mrk., 2 kane meder med aag paa for 1 Sld., 2 nye kanw meeder 
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foruden aag for 4 mrk., en roes baad som staar i væster lade for 10 mrk., 2 tørf jerned 1 mrk., er 2 
mrk., en lyng rifve med skaft for 12 skl., en lyng rifve som og blef registered berettis afhus folked, 
at være bort stallen, en stok øpse for 2 mrk. 8 skl., 2 krak øpser á 1 mrk er 2 mrk., en gl. bred 
bladed øpse for 8 skl., en stolpe naur for 1 mrk., 2 smaa naur á 6 skl er 12 skl., en baan knif for 8 
skl., en lyng jern for 8 skl., it mindre hug jern for 4 skl., it rifve bord med skaft for 8 skl., it læse 
bord med skaft for 12 skl., it bufve sauf for 2 mrk., it stoke sauf for 6 mrk., en jern haand stang 
med en klov foed paa for 2 mrk., en stoer havstang berettis at være bort staallen, en jern træ foed 
for 1 mrk. 4 skl., en støre jern tree foed for 3 mrk., en jern gryde kraag for 5 mrk., endnu en jern 
gryde kraag for 3 mrk., 2 seiser med bom og ringe som er gl. stykder der for sat for 1 mrk., er 2 
mrk., en gl. seis uden bom 4 skl.,  
I huge hused. 
En haand qvern med hus og bind der til sampt under jern foruden seire til sammen sat for 5 Sld., it 
madskab i hugehused foruden laas for 6 mrk., en tors skiær 8 skl., nok hug hused, en gl. kiste benk 
for 1 mrk. 4 skl., en huge benk for 8 skl., en skiær benk for 6 skl., it slee car for 2 mrk., en gl. kalke 
tønde for 8 skl., en gl. bag stoel for 1 mrk., paa wæster loen, it stoer gl. øl kar for 2 Sld. 2 mrk.,  
Paa lofted ofver Port Hused. 
Er en gl. bagstoel foruden ofvertræk 1 mrk. 4 skl., 2 bag stoele foruden ofvertræk for 1 mrk. 8 skl., 
2 andre ubrugelige bagstoele som er i styker og ej kand sættis for noged. 2 jernede hamle foruden 
seeler á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., en jerned hammel uden seeler for 1 mrk. 4 skl., en jerned hammel 
uden seeler til en karm wogn med en svingel for 1 mrk. 4 skl., en træ axsel med 2 kraage til en 
vegt, og 2 skaale med reeb for 1 Sld.,  juhl pfiel til fem juhl som er registered, der af hafver smiden 
som giorde lig beslaged til denne S: Mands Hans Ollufsen Skov hafver bekommed pfil til sine juhl 
og det femte juhl phil er laant som saaleedis angafvis, sampt og to kiæp stoke og en wæhr, saa og 
2 nye axle som smeden ved navn Hans Nielsen hafver bekommed juhl eger til 8te juhl er 
tilsammen sat for 5 mrk., en kiæp stok for 4 skl., en wogn wæhr for 6 skl., 2 nye ploug hofder for 4 
skl., en ploug stendt for 4 skl., en gl. tønde for 4 skl., en nye axsel for 8 skl., 2 gl. winduis car kand 
ike sættis for noged for sin udøktighed skyld. It bord med foed for 2 mrk., it anded gl. bord som nu 
er op sat i pandt hused for 1 Sld., it adskildt dengested som infindis opsadt i Hugge hused for 1 
Sld., en stoer skibs blak for 4 skl., staure til it ølcar og en adskildt bon der til for 1 mrk., 6 gange nye 
hammel reeb af cabel hver gangre sat for 12 er 8 skl., en gang hammel reeb siden registerer igien 
opslit sampt 3 nye tøm strenge boedt slit til at tyre bæsterne med, en høe wefvel før satt, og her 
udi anført, 4 cabel seeler pared sat for 12 skl er 1 mrk. 8 skl., it drette reeb 2 faune langt for 12 skl., 
to jern tyfve med phale støked sat for 8 skl., er 1 mrk., 6 en dele nye cabel grimmer á 6 skl er 2 
mrk. 4 skl.,  
I Port Hused. 
2 gl. tomme tønder støked sat for 4 skl., it lided gl deigne trug i wæster lade for 12 skl., en gl. slag 
benk med gl. pannel hos for 1 mrk., en gl. bagstoel med gl. lær paa for 8 skl., it tre kandted 
wraaeskab foruden laas med 2 rum udi for 6 mrk., it gl. madskab med 2 døre, og en laas for 6 mrk., 
en stoer røed maled ørk med fladt laag og laasfast for 12 Sld., en anden ege ørk med foed under, 
og 3 engle hofver paa for 10 Sld., nok i porthused var, it sengested med en side, og en gaul i ded 
sødøster hiørne for 1 Sld., der udi var N:1: en gul ranned hiemme giort bolster ofver dynne for 3 
Sld., N: 2: en grøn linnen lapped under dynne som er og stopped for 1 Sld. 2 mrk.,  N: 3: en grøn 
linnen lapped under dynne for 1 Sld. 2 mrk., N: 4 :en linnen grøn under med huller paa for 3 mrk. 8 
skl., en linnen hofved dynne teigned med A for 1 mrk. 4 skl., it blaargarns lagen teigned med B for 
2 mrk., en gl. ullen og linnen senge dynne teigned med C: for 7 mrk., en smal lang ullen og linnen 
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hofved dynne teigned med D for 1 mrk. 4 skl., en gl. benke dynne paa gul bon 2 ½ alen lang 
teigned med X for 2 mrk. 8 skl., en gl. benke dynne paa gul bon i røe stierned 3 alen lang teigned 
med U for 3 mrk. 8 skl., en nye wefved benke dynne 6 alen lang for 2 Sld., en benke dynne ny alen 
lang paa grøn bon med spoel skaded under foer for 4 Sld., en benke dynne paa brun bon, fier alen 
lang med hvidt under foer teigned med P for 1 Sld., it lided flammed syed hiønde med gl. sort 
under foer for 8 skl., 
 I Ørken westen til.  
En gl. linnen sengedynne teigned E for 3 mrk., N: 5: en gl  blaae dantzir waar ofver dynnen for 6 
mrk., N: 6 : endnu en gl. dantzir waars ofver dynne for 7 skl., N: 7 : en gul ranned wadmels ofver 
dynne for 10 mrk., N: 8 : en gl. bolster under dynne med mange huller paa for 3 mrk., en bolster 
under dynne teigned med F for 3 Sld. 2 mrk., en brun barked skin sengedynne for 2 Sld. 2 mrk., en 
brun barked skin benkedynne 3 ½ alen lang for 3 mrk., N: 9 : en gl. bolster pude med dun udi for 2 
mrk. 8 skl., en gl. bolster ofver dynne teigned med 9 for 3 Sld., en bolster hofved dynne teigned 
med H: for 5 mrk., en gl. bolster hofved dynne teigned med I for 4 mrk., N: 10 og 11, to blaa 
rannede olmerdugs puder for uden lin wor á 6 mrk 34 3 Sld.,  
I Lille stuen. 
It himmel sengested med sorte under stolper for 8 Sld., 3 styker blaaepriked spar lagen, og en 
kappe der til af dantzirs tøy for 2 Sld., N: 12 : og 13: 2 puder med bolster waar, og lin waar paa 
med strik foer á 6 mrk er 3 Sld., N: 14 : en bolster hofved dynne teigned med K for 5 mrk., N: 15: 
og 16: to bolster hofved dynne á 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk., som er teigned med E:M: N:17. og 18 : to 
bolster under dynne en hver sat for 5 Sld. Er 10 Sld., N: 19: en hiemme giort bolster ofver dynne 
for 4 Sld., 
N: 20 : it forslit bruegarns lagen for 2 mrk., N: 21 : it bedre brue garns lagen for 1 Sld., N: 22 : en gl. 
benke dynne paa gul bon som er syed med gul under foer ungefehr 4 alen lang for 6 mrk., it røt 
wefved lesned seng klæde for 6 Sld., en grøn malled kiste med laas for 2 Sld., en laasfast kiste benk 
med hengsler for 2 Sld., it grønt wraaeskab med 2 rum udi nemlig en dør, og en drag skofte begge 
laasfaste for 2 Sld., it gl. skrin for uden laas for 3 mrk., it flaske foeder som er laasfast med 12 rum, 
og ingen flaske til for 5 mrk., endnu it flaske foeder med 6 rum udi og ingen flasker til og inde det 
klæd med røet klæde og laasfast for 6 mrk., en fyrre kiste foruden laas med 2 jern hand grefver udi 
for 2 Sld., en mad korpe knif for 8 skl., it fyre bord med skoffe og foed for 2 Sld., it røt bord klæde 
for 2 mrk., en flindt Musqvedoner noged for derfved der for er sat for 1 Sld., en Musqvete er sat 
for 4 mrk., en blik patron taske ofver treked rys læder for 1 mrk., en ploug løber berettis at være 
bort staale af tyfve ? en Musqvete løb for 1 mrk. 4 skl., to store jern hengsler for 3 mrk., hunskin til 
kioel som er gl. og forslit for 1 mrk. 8 skl., en jern kakel ofven i lille stuen med træ fødder for 128 
Sld. 2 mrk., en opslidt slibe steen med en jern opzsel for 1 mrk. 4 skl., paa tilled og i Steerhused er 
it ølcar paa 2 tønder stoer paa tilled 1 Sld., en kare benk i Steerhused for 4 skl., en øl half tønde 
paa tilled for 8 skl., it winfad paa 1 ½ tønde stoer med en bon udi for 1 mrk., en kalke tønde for 4 
skl., it ølkar paa fen fieringer stoer for 2 mrk., endnu it ølkar paa tilled paa 2 tønder stoer for 2 
mrk., 6 tomme tønder a 4 skl er 1 mrk. 8 skl., en grynne kifve for 1 mrk. 4 skl., nok en gl. tønde for 
4 skl., it øl paa 3 tønder stort for 2 mrk., en laasfast kiste paa tilled til af for vare røgged kiød udi 
for 1 Sld., en nye opretted tønde ag gamle stauf skaarne for 8 skl., 6 bagge restter der af findis ikun 
fem som nu er efterseet. Og en skaarne bræder á 1 mrk er 5 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne løsøre Goeds som i dag er wurdered til 
 penge 305 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
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Og som dagen nu er forløben saa sluttis denne forretning der ved at den i morgen igien kand foer 
tagis, dette at være saa Passeret som forskrefved staar des til widnis biurd under waaer hender, og 
signeler, skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra Henrik Brugman paa Enkens weigne Jep Hansen.
 Esper Andersen.    Niels NLS Larsen.       Hans H:J:S: Jensen. 
 
Den 29 Augusty berørte aar 1703 er atter med denne forretning udi forberørte vedkommendis 
nærvelse, saa og nu i dag mødte Hans Andersen Smid af Rønne som er denne ommælte S: Mand 
beskegted og ved skifted blifver til ordned at værge for denne S: Mands yngste daatter Anna 
Hansdaatter hvor saa endnu er videre Passred som har efter følger nemlig. 
I Krobhused af de fem straae bonds tønder berettis 3de at være fremmed og de 2de at tilhørre 
boet, som er der af en ege tønde sat for 1 mrk., endnu en ege tønde for 12 skl., en øltønde for 1 
mrk. 8 skl., en stoer salte tønde for 2 mrk., it deigne trug paa 4 skepper stot findis udyktig en ege 
stande for 1 mrk., med laag paa  
nok I Krobhused. 
It sengested med en side, og en gaul for 2 mrk., der var udi N: 23: en ullen ofver dynne med sorte 
rumme paa for 1 Sld., N: 24: en linnen under dynne 1 Sld. 2 mrk., N: 25: en blaae ranned ullen 
hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., N: 26: en linnen hofved dynne 1 mrk., N: 27: en linnen pude med 
blaat tøy for enden foruden lin waar for 2 mrk. 8 skl.,  
I Stuen var en  seng, it himmel sengested for 7 Sld., 4 styker blaae spar lagen af ullen, og linnen tøy 
med en kage til for 3 Sld., N: 28 : en linnen pude lin waar for 3 mrk., N: 29: en bolster pude med lin 
waar og strik for 6 mrk., N: 30: en bolster pude uden lin waar for 5 mrk., it blaa priked seng klæde 
af Datzier tøy for 2 mrk., en bolster senge dynne teigned HOS og der hos en blak plet for 3 Sld. 2 
mrk., N: 32: en bolster ofver dynne med smaa strifver, og it blak roors teigned for 3 Sld., N: 33: en 
olmerdugs blaar ranned ofver dynne som er hieme giort for 2 Sld. 2 mrk., N 34: en bolster hofved 
dynne for 6 Sld., den anden hofved dynne var en pudesom før er anført N: 35: en liden olmerdugs 
pude ranned ulled bord klæde i stuen for 2 mrk., N: 36 : en nye wefved benke dynne under windue 
i stuen 6 alen lang for 2 Sld., en nye wefved benke dynne paa gul bon og grønt ranned un foer 3 
alen lang teigned it 4 tal liger i stuen for bord enden for 6 mrk., it flamsk hiønde med gikek under 
foer teigned med N: 5: sat for 1 Sld., it flamsk hiønder med grønt under foer N: 6 : for 3 mrk., en gl. 
wefved agedynne med guhl under foer teigned med N: 7: for 2 mrk., en syed age dynne teigned 
med N: 8 : med rødt foer under sat for penge 1 Sld., it klædeskab med fire dørre og 2 laase foer for 
14 Sld., en grøn laasfast ørk med foed under beholte Enken foruden skifte at lægge sine klæder udi 
det registerende waraaeskab befindis at tilhører Esper Andersen , I den stæd findis som til Esper 
Andersen udlaant for at dette maatte staae i  stuen, it fir kandtet wraae skab med en laasfast dør 
for 1 Sld., en laasfast fyrre kiste med 2 led i kur udi for 2 Sld. 2 mrk., it lided fyrre bord i stuen med 
foed for 2 mrk. 8 skl., it steen bord med en lugt foed og en laasfast bord skuffe for 8 Sld., i samme 
forde kiste var efterskrefne 2 flamske nye hiønder med rødt wadmel under, hvert hiønde er sat for 
6 mrk., er 3 Sld., en flamsk age dynne med rødt for der under for 2 Sld., en flamsk priked 
benkedynne med hvidt Allumit skin under 3 alen lang for 10 mrk., it spoel skaded benke dynne 
waar 8 alen langt for 2 Sld., it stuen er en goed gl. bagstoel med sort lær paa ryked for 1mrk. 4 skl., 
en gl, foered hvid bag stoel for 4 mtk., endnu en gl. bagstorl som er istyker, og er ikun 3 been paa 
for 2 skl., en jrrn karkel ofvren i stuen med en jern foed under og er beligger der nu sat for 15 Sld. 
2 mrk.,  
Dend  auflede sæd er efter seeis og befindis saaleedis som følger.. 
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Ruggen som ligger nørre lade er ana 6 mrk er 4 Sæd- 2 mrk., Biuged i samme lade er anseet, og nu 
sat 10 tønder Biug tønden er sat for 4 mrk., er 10 Sld.,  Hofven er anseet og sat for 10 tønder á 2 
mrk er 5 Sld., høet kand ike sættes saa som det er ikun lidet og forblifver efter aftalle. 
Paa Sterfboet til waar foeder til gaarden s Conservation: Nok fanttis til Hr: Jørgen Sandbyne i Røe 
sogn it udstoked ege bord med lugt foed og jern kraage paa for 6 Sld., en benk  af 2 bræder for 6 
mrk., nok fanttis i Sterfboet, en øl tønde i steerhused for 1 mrk. 8 skl., en øl halftønde for 1 mrk., 
en lang falf for 1 mrk. 4 skl., en ploug for 12 skl., endnu en ploug half for 8 skl., en list hulf for 4 
skl., it slees læreds pude waae med strik for 1 Sld., it brue lærreds pude waar med strik for 3 mrk., 
it bred spid sat for 1 mrk., it syed hiøndes waar paa brunt klæde, og en flag 4 arm udi med frøntser 
om og barked skin under N: 3 : for 1 Sld., endnu it syed hiøndes waar paa brunt klæde og barked 
skin under, og frunder omkring med adtskeelige blomster paa N: 5 :for 1 Sld., Hans Andersen Smid 
af Rønne frenlagde her paa Sterfboet i dag til hammer af S: Hans Ollufsen Skov, it udgivne kiøb og 
skøde bref datered Rønne den 21 November Aa: 1699 under S: Hans Ollufsens haand og seiel og til 
witterlighed under skrefven af 2de borger i Rønne nemlig Hans Pedersen Sadler, og Johan 
Bendixsen og inde Rønne Byeting af S: Hans Ollufsen vedstaaed dend 28 Nowember berørte aar 
1699. somopskreften under byefougden, Daniel Bark og Byeskrifveren Mads Pedersen Wiborgs i 
Stification udviser som nu blef læst og paaskrefven med hold S: Hans Ollufsen Skov hafver salt og 
skiot til bemælte Hans Andersen Smiden liden waaning som Anna Jens Smids da i boede, og er 
tilliggende imellem Carl Ollufsens i boede gaard, og den lenge som Mads Hansen til fore hafver ret, 
og bemælte Hans Andersen nu beboer, som er bestaaende af fire stolperum teigl hengt, med jord 
keilder under, sampt en haddde østen til som Hans Andersen rigtig har betalt efter Hans Ollufsens 
nøye, med videre samme kiøb og skiøde bref om for mælder, hvilked saaleedis her til ved 
kommendes efter retninger ført ind. Nok fanttis i boet, it syed lidet stole ryke paa sort klæde med 
blomster paa og Allumit skin under N: 6 : for 1 mrk. 8 skl., it gl. flamsk enkel hiøndes vare 1 mrk., it 
stoer flamsk hiøndes Enkrl waar for 1 mrk. 4 skl., it paa sort klæde syed med blomster age dynne 
waar med hvidt Allumit slin under for 2 mrk., it flamsk age dynne enkelt waar for 2 mrk., it flamsk 
benke dynne waar 8 alen langt foruden under foer for 6 Sld., it qvart bord klæde som er 5 alen 
langt med lister om for 5 Sld., en løs dør foruden hengsler, som er i port hused for 1 mrk., it lided 
bord med foed som nu findis i gaarden for 1 mrk. 8 skl.,  
Saa  blef denne S Mands Ifareklæder wurdered og er som følger nemlig. 
En sort klædis kioelmindre foered med sort brun fifskaft. Item it par sorte klædis bopser med hvidt 
læret under er sat for /: saa som kiolen ej er vendt ej heller bopserne penge 12 Sld., en brun 
klædiskiol med brun bai under foered og it par brune klædis bopser under foered med hvidt læred 
sampt og 2 brune klædis half ermer hvilked alt sammen ej er vendt der for er det for 12 Sld., en gl. 
brun klædis kioel med adtskeeliget foer under ei wendt og sat for 6 mrk., en rys klædis mands 
seele for 8 skl., en gl. reise Cuskiædt af brun klæde for 1 mrk. 8 skl., en sort biørne skins foered 
hufve med blaa pull berettis at den bekom for sin umage som til de Siqmands lig grafved en 
Allumit løen skin pels eller skin trøye med 28 smaa thin knapper udi for 2 mrk., it par allumit skin 
bopser under foered med læred og mæssing hagger udi og 10 sorte horn knapper udi for 6 mrk., it 
par gl. allumit skin bopser for 8 skl., en sort fifskaftes trøye med sorte haar knapper udi for 3 mrk., 
it par sorte gl. strik strømper for 8 skl., it par sorte ullen hosser for 8 skl., 2 graae ullen hosser for 1 
mrk., it par hrafve støfler med 2 sporre, og spar læder til af svine læder for 2 Sld. 2 mrk., en felbred 
skin trøye foruden knapper med skin under foered for 4 mrk., 34 smaa adtskeelige gl. sølf knapper 
er vegtig til penge 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., en sort hatt med sort fløgels hatte baand paa med en sølf 
spende, og en sølf kandt paa enden for 4 mrk., en gl. rys læders sadel med sadel jord sty bøyle og 
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it bidzel med mæssing purkle paa og it gl. blaat skaberok for 3 Sld., en liden sort melled kiæp med 
en elfvenbeens knap paa for 1 mrk., en liden kaarde med it sort jern fæste paa for 2 mrk., it par gl. 
graae ullen hosser, er bort gifven til en teineste dreng for sin opwartning i boet, it par nye skin 
benltis og at være bort gifven til høsteløn, endnu it par nye svine læders skoe for 1 Sld., it sort 
conde vans geheng med smaa gl. frantzer om for 1 mrk., en carbin rim med mæssing süller og 
spender hage for 1 mrk. 8 skl., nok fanttis en gl. grøn dreiels borddug 5 alen lang dobel bred for 2 
Sld., en hiemme dreiels borddug 5 alen lang dobbel bred for 3 Sld., 2 parter af den Danske bibel in 
qvarto af den gl. stiel som er æld gammel og fordreved for 6 mrk., saa blef den forseigled kiste 
obned som forhen var befunden indsat til Hans Andersen Smids i Rønne her til Sterfboet ophengt 
og nu oplugt hvor udi fandted i samme forseiglede kiste efter skrefne 4 brugelige thinfade nemlig 
2 dybe og 2 flade nu teigned paa bonden med 1: 2: 3: 4: weier 10½ skaalpund punded sat for 1 
mrk. 4 skl., er 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., it dybt thin fad og 3 flade thin fade teigned paa bonden med 5: 6: 
7: 8: vog 12 skaalpund pundet sat efter som det er ubrugeligt for 1 mrk., er 3 Sld., bemælte gul 
anstrøg en kiste med jern beslag paa. Og jern hand grefver udi med hos navn og runt lang paasat 
for 10 Sld., en speiel med en sort ramme om for 1 Sld., en liden forsølfved mæssing bøyel kaarde 
som findes til Esper Andersens i Røe sogn er ansadt for 1 Sld. 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette boes løsøre som i dag er wurdered til  
penge 201 Sld. 4 skl.,  
Og som dagen er forløben saa sluttis denne forretning der ved, at der med i morgen end videre 
kand foretagis. Hvilked at saa er tilganged og Passered som forskrefved staar, des til widnisbiurd 
under vore hænder og signeter Skiftestæden Ut Supra. H: Brugman.  
Paa Enkens weigne som laudwærge Jep Hansen.  Hans Andersen.  Esper Andersen.               
Hans H:J:S: Jensen.                  Niels N:L:S: Larsen. 
 
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes anførte middel til den 29 Augusty Extraheret til penge 
820 Sld. 3 mrk. 14 skl., 
 Anno 1703 30 Augysty  Blef forskrefne kiste fra Rønne afhendt igien obned og befanttis der udi 
efterskrefne brefve, og Docomenter som udi under skrefvenis nærværelse blef efterseet, nemlig  
en parke af en dehl skifte forretninger i de aaringer S: Hans Ollufsen Skov var Ridefouged ofver fri 
regitz grubs jordegoeds her paa landed, som er numeret 14. hvor om her efter findes meere 
forclaring, en pake med adkomst brefve og restands bog angaaende den 13 gaard Anders Smid paa 
boer i Olsker sogn, No: 1: landstings dom sampt og adtskellige under rettis domme, og 
documenter angaaende dend bort rømte Hans Hansen fra Sandwig, NO: 2: en teigne bog S: Hans 
Ollufsen Skouf har brugt til sin memorial bog ved Rønne Byeting No: 3: en tegnebog som S: Hans 
Ollufsen Skov har brugt ved wæster herrets ting No: 4: adtskellige skiøder, og brefve angaaende 
dend gaard i Rønne som S: Hans Ollufsen Skov har soldt til Carl Olsen ibiden No: 5: Olluf Erlandsen i 
Knudsker sogn som S: Hans Ollufsen for sin herrets fouged teineste er Ahsigneret Landgielden 
vedkommende No: 6: en stor park med Copier af de regnskaber S: Hans Ollufsen har indlefvered til 
hendes naade ftue Rigets grubbe for de aar ringe hand hafver betient hende forsøge ogver hendis 
goeds her paa lanede sampt hos følgende brefve, og Domme. No: 7: Hr: Olluf Af Pedersker sogns 
skiftebref, item skiftebref efter S: Mortten Andersen af Pedersker sogn No: 8: en pake med ordre 
fra Welb: Hr: Oberst Buggenkaggen angaaende end forgift Sag. No: 9: en pake med læg sædeler 
om skatterne udi Rønne. No: 10: en pake med nogle gamle handskrifter udi. No: 11: en gamle 
restands bog om frue Regitze Grubbes dombt. No: 12: nogle gamle Handskrifter i pake udi en 
kistebenk blef lagt for sig self adtskellige ordre mangfoldige messiner, og ting brefve som blef 
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igennem seet, sampt skatte register, og andre brefve om qvartal og anden skatter i Rønne , No: 13: 
it hvidt bind med copier af denne S: Mands Bye regnskaber for Rønne bye fougderne. No: 14: 
Sahlig Adam Kiampe Skiøde og adtskeelige Copier med videre det tilhør paa den 13 gaard i Olsker 
sogn, og dend 15 gaard Hans Øbersen Poulsker sogn. forskrefne at saa være i dag Passeret og 
forefunden, Testerer.  
Henrik Brugman.        Enkens weigne Jep Hansen Hans H:I:S: Ibsen.  
Niels N:L: arsen.               Esper Andersen. 
 
Anno 1703 dend 31 Augusty er atter med denne forretning udi de vedkommendis og 
Underskefvis nærværrelse, igien berørte kiste obned og videre brefve efterseet som der udi 
befanttis nemlig No: 15: det skiftebref retted efter Ollufsens keireste Gidzele Jensdaatter. No: 16: 
en pake som vedkommende skiel skier i Sæland it folioendt bin med indlagd, adtskeelige 
Docomenter vedkommer Rønne kirke og dee fattiges Hus med videre som der ved Dependerer No: 
17: en pake vedkommer S: Hr: Christen Skotving Sognepræsten i Rønne, en rød bog var S: Hans 
Ollufsen tienere Mortten Sørrensens teignebog med hos værende regnskaber, it bundt med 
udstæde copier af udstæde ordre som er vedkommende Rønne Kirke No: 18: No: 19: en pake med 
regnskaber ved kommer denne S: Mand og Hr: Lands dommer Mathias Rask fra ded aar 1667. den 
30 November til den 14 November Aa 1669. No: 20: en heel haab brefve, som vedkommer rettens 
betiente i Rønne med skatt taxten og qvartelrnis paa sætninger, og taxten borgernis fordringer 
med videre sammen bundt No: 21 i samme bunder Octavar Restants bogger af den gamle fougde 
tieneste for fru Rigitz Grubbe her paa landed No: 22: it stoer brunt sammen bunden hafver 
folianter af smør og korn bøgger, brugt ved annammelsen N: 23: 2de smaa teigen bøgger en om 
folkeløn for rum tiid siden, og ded anded brundt, om de fattigis blak i Rønne No: 24: siuf bundt om 
hendis naadis fru Regitze Grubbis fougder med Misiver og qvitantzer Sertepantier: Contracter og 
deslige angaaende ofver sendte land gielder med videre No: 25: nogle Restands bøgger angaaende 
fru Regitze Grubbes gands her paa landed med 1666 og 1667 og di forige aaringer, nok it sort 
bundt sammen bunden med adtskeelige rettis brefve og mesiver udi en hvid eske blef med lagt, 
nogle faar haanskreftter, og qvitenher som kunde eragtis ved dette Sterfboes nest at iagttage ved 
gieldens antrignelse, saavidt , I dag slutted med denne forretning til widnisbiurd under vore 
hænder, 
 Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra Henning Brugman  
Paa Enkens weigne Jep Hansen       Esper Andersen                 Hans H:J: Jensen. Niels N:L: Larsen  
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Anno 1703 Dend 20 Octobris Mødte vi underskrefne paa Rettens weigne. Og paa  
Enken og arfvingernis weigne atter paa Sterfboet efter S: Hans Ollufsen Skov, som boede og døde 
paa dend 18 gaard i Røe sogn, for at igiennemsee endnu meere brefve, og Documenter som her til 
hafver liged under forseigling og som arfvingerne, eller deris fuldmægtig Jens Pedersen efter 
tiende sine skrifvelsers anlovelse endnu ike er hiem kommen, saa videre med dette skifte at bringe 
i Rigtighed foretagen og nu befandtis som her efter følger. 
No.1. en parke ved kommer denne Sahl: Mand og Sal: Olluf Nielsens Arfvinger i Rønne. En Wester 
Herrits ting bog in Qvarto foran Dateret d. 27 Juny Aa. 1672. 
En Wester herrits tingbog foran Dateret d. 21 December 1676. 
Endnu fanttis en Wester herrits ting bog foran dateret den 16 Marty Aa. 1665. 
No. 2. it bunt med adtskellige gamle forordninger og Copier af en deel. 
No. 3. adtskellige dommer og brefve som er sammen bunden med uldgarn. 
No. 4. nogle Misiver fra Sal: Hans Olufs sønner til ham er sammen bunden. En hvid foliant bog 
teignet uden paa, angaaende fold register for ded aar 1686.  
No. 5, en bunt sammen rullet med adtskellige til Sal: Hans Ollufsen indlefveret Memorial paa 
wærgemaaler som været i Rønne  
Den 21 Oktober berørte aar er atter i underskrifvers nerværelse igemmenseet efter skrefne 
Dokumenter. 
No. 6. nogle Dokumenter angaaende det nye vegt og maal. 
No. 7. it indbonden bouqvet. En 3 Memoral jnendnids Soli Hans Olsen betiente Rønne for 
byefoget. 
No. 8. Sal. Hr: Mikel Thomasen i Poulskier sogn Sal: Olluf Nielsen i Rønne og anden fleer indlægger 
til Rønne byeting, og unsligger brefve indbonden i it bundt it gammel bind hvor udi er indlagt 
adtskillige Missiver og brefve som blef igemmen seet, og er in qvarto sammen bunden  
Denne Sal. Mands regnskabs bøger og 2de Memorialbøger som fandtis blef indtil videre sammen 
komst udi en laasfast kiste undlagt, og forseiglet hvor saa denne forretning indtil videre er Sluttet 
Skiftestæden paa 18 gaard i Røe sogn. 
Efter Sal. Hans Ollufsen den 21 Oktober Aar 1703. dette for at være Passeret Testerer H: Brugman. 
Paa Enkens weigne Gregers Christensen.  
Esper Andersen.                 Hans Jensen.                                 Jep Hansen. 
 
 
Videre er ved dette Sterfboes Bortskyldige Gieldis Extrahering til dette boes middel blefven anført 
efter den leilighed som nu ved Sterfboet forefanttis efterskrefne nemlig. 
Efter det skiftebref opretted efter S: Hans Ollufsen Skovs forrige S: Anders Pedersen dateret den 18 
juny 1690. iblandt andet befindis Hans Markman som boede, og døde i Rønne til Sterfboet skyldig 
væred laante penge hofved summa 165 Sld., og rente deraf beriegned til dend 26 juny 1690. 9 Sld. 
14 skl., blef da capital og rentte 174 Sld. 14 skl., Derfor hafver S: Hans Markman i pandtsat 2 smaa 
sølf skaale e smaa sølf begger atten sølfskeer, og en liden sølf kande, som vog tilsammen efter 
berørte skiftebref for mælding 147 laad 3 qvintin sælf. Item fem store Thinfade, desligeste hafver 
og Hans Markman for obenskrefne Capital til pandt lefvered it pasudled bref udgifved af Povel 
Rasmusen paa dend 9de gaard i Nyekier sogn til afgangene Barbra S: Borgmester Herman Bohne 
Morttensens i Rønne datered dend 24 May 1673. med indhold at Povel Rasmusen der udi har 
pandtsat til Barbra Hermans bemælte 9de gaard for 2de Summer nemlig 98 Sld. Og 48 Sld., til 
sammen penge 146 Sld., og som herom er reist en prosses, imellem S: Hans Markman, og S: 
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Anders Peders Enke om obenskrefne 174Sld. 14 skl., efter der om hiem og lands tings er hver furde 
dommer sidst datered dend 25 November 1691 Hvilken landstings dom af Welb: Hr: 
Landsdommer Mathias Rask inden Borringholm Landsting afsagt, mældis, at Hans Markman bør 
indløsse forde pandt med reede penge 110 Rixdaler og rente aarlig saa lenge pengene staar 
ubetalt og Hans Markman at indløsse sit pandt fra Anna Anders Peders eller og saa hen at nyde sit 
pandt. Saa vel sølfved som teined og resten af Capital og rente efter taxering udi dend pandtsadte 
gaard som Povel Rasmusen paaboer Nyekier sogn, og hvis Anna Anders Pedersens befinder sig 
brøst holden ved pandted eller deds taxering og der for ej der for vel blifve da det være fri at søge 
sin betalling udi Hans Markmans andre midler efter lovens 5 bog 7 capitel 17 Artittuis tilhold i det 
øfrige til findes Hans Markman for unødvendig Skifvemaal at betalle til Anna Anders Pedersens 
Procesens bekaastning med sin Rixdaler efter Hvilken beskafenhed at som for pandt ike af Hans 
Markman eller nogen anden paa hans weigne til dato er indløst, men saaleedis uendelighed til 
henstaar. Saa paastoed nu Enkens laugwærge Jep Hansen, og tilstæde værende af arfvingerne og 
wærgen at vil hafve samme liqvideret og med fuld rente til neden teigned dato bereigned efter 
forde dens tilhold, nemlig af daværende Capital og rentte de 174 Sld. 14 skl., Rentten bereignis i 
13 aar fra 26 juny 1690 skiftebrefved efter S: Anders Pedersen, anmælder, og den 26 juny 1703 
som arfvingerne som tilstæde er var fornyet med, er penge 113 Sld. 9 skl., der til reignis Capital og 
Rentte som før er rørt 174 Sld. 14 skl., er nu capital og rentte penge 287 Sld. 1 mrk. 7 skl., Der til 
kommer bemælte omkaastning som er 6 Sld., er tilsammen 293 Sld. 1 mrk. 7 skl., der paa er til 
afkortning det forskrefne pandtsatte Sølf som er efter bemælte skiftebrefvis indhold 147 laad 3 
qvintin, laaded sadt efter lowen for 3 mrk., er  110 Sld. 3 mrk. 4 skl., Item de udi pandtsatte 5 
Thinfade som er weied og veier it lispund 12½ skaalepund og som det er Engelsk Thinskaale 
punded bereigned for 2 mrk., er 14 Sld. 1 mrk., er saa sølfved, og Thinned tilsammen 125 Sld.1 
mrk. 7 skl., som dragis fra obenskrefne Summa Sterfboet som mælder tilkommer 293 Sld. 1 mrk. 7 
skl., 
Blifver saa igien foruden bemælte Sølf og Thin som arfvingerne paastaar her efter at nyde til 
eiendom som Skifteforwalteren eragter billigt, og ret at være, saa som det ej tilforne blef nu 
indløst eller liqvideret penge 168 Sld. 1 mrk. 3 skl., Hvor for Sterfboet og arfvingerne forblifver 
efter meere bemælte Welb: Hr: Landsdommer Dams tilhold ved det af Hans Markman til S: Anders 
Pedersen udi pandt lefvered pandtbref dend 9de gaard i Nyekier sogn, med capital og rente og der 
som Sterfboet der ved skulle findisbrøst holden da at sørge erstedtning udi Hans Markmands 
efterladte goeds hvor der findis som forde landstings dom indeholder, imedens dette saaleedis 
blef forretted var mester Simon Holdts Barbra til som nu er i Ekteskab med S: Hans markmans 
efterladte Enke Barbra Hermansdaatter tilstæde, og tillige med tilstedeværrende arfvingers 
forsvar var tilfreds med dette som før ermælt. 
Summa som boet bereignis tilgoede 168 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
 
Anno 1703 Dend 23 Oktober fremkom Povel Rasmusen af Nyekier sogn, her paa Sterfboet hvor saa 
for ham blef oplæst forskrefne indførtel, og sagde Povel Rasmusen at hand hafde til Hans 
Markman betalt Capitallen og renten hver aar, men nu ingen bevis der om med sig hafde, hvor saa 
dend paast i forskrefne maadder fotblef her paa skifted at Povel Rasmusen svarer, dette Sterfboe 
efter vel bemælte weib: Hr: Landsdommers Mathas Raskis for omrørte doms tilhold, hvor efter 
denne udreigning her i Sterfboet er passeret og er her om fra wæster herreds ting siden dom er 
hverfned, hvor om her efter videre mældis Niels Hansen nu boende i Rønne som ellers boger for 
folk møtte nu hvorpaa Sterfboet og vedstoed at være skyldig her til Sterfboet, efter afreigning udi 
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underskrefnis nærværrelse med hammen til dato penge 5 Sld., hvilked hand bekræfter under sin 
egen haand skiftestæden efter S: Hans Ollufsen paa 18 gaard i Røe sogn, dend 25 Oktober 1703.  
Niels N:H:S: Hansens eged skrefne navn til witterlighed efter begiering  
Henrik Brugman.          Paa Enkens weigne Jep Hansen.            Hans Andersen.  
                   Esper Andersen.  Peder Andersen. 
 
Endnu blef angifven til dette Sterfboes bæste som dend 18 Feb: Aar 1704. 
Da skifted efter videre under retning af de stridige poster blef foretagen hvor om her efter mældis 
var indkommen efterskrefne nemlig: Hans Byemand af Gudhiem angaf at hos ham er i behold 11 
skaalpund gl. kedel kaabber á 12 skl er 2 Sld. 4 skl., 6 skaalepund gl. gryde kaabber á 6 skl er 2 Sld.. 
4 skl., endnu angifvis til dette Sterfboes middel en deel løsøre goeds som er blefven til rest indsatt 
af denne S: Mands boe hafve hos Hans Andersen Smid i Rønne som nu forleeden 15 Feb: Aar: 1704 
er af 2de mand Jes Rask og Johan Bendixsen i Rønne, er blefven taxeret er efterskrefne, nemlig 11 
styker gl. contrasair en deel for derfvet af utøy. Og en deel af mol. Saa og i styker brut sætis ofver 
hafved for 1 mrk. 4 skl., 7 styker gl. jern pladen som er nest bort rustede, og har væred brugt til en 
deel kakelofn hvor til hør forskrefne sættes tilsammen 3 Sld. 2 mrk., en liden bagstoel, som er 
nesten opkaaded sat for 4 skl., 2 melke kander stomme som er opæded af Enken som og kand 
sættis for noged, en gl. mæssinglukte som er istyker baade paa hannen og mæssinged for 4 mrk., 
2. gl. rammer foruden Contraseier for 4 skl., nogle styker af it gl. raaded skab som ej duir anded til 
en brende for 4 skl., it gl. udøgtig deigne trug som sobes forbunde for 5 skl., en stang kulle som 
indted kand sættis for noged en gl. nattstoel som fanttis uden bon for 8 skl., nogle stomper af en 
gl. spinderok som sættis fri, efter som dine, du er til anded en bunde, efter der om deris sættnings 
videre for mælding, Enken angaf at hafve senrd her ved gaarden, en tønde Rug hvor af Enken til 
hørde hafde part og hendis søn Olluf Andersen tilhør dend anden halfve part hvor af Enkens anpart 
hver til boets middel af Strøe korn ud for 1 Sld., Hos Hr: Jørgen Sandbye i Rø sogn er til under 
pandt lefvered 3de sølfskeer som veir 7 laad 3½ qvintin, og fordig det er ubrugelig sølf er det sat 
for 2 mrk. 8 skl., for laadder 4 Sld. 3 mrk. 11 skl., 2 syede hiøndis waar hver sat for 5 mrk er 10 
mrk., it Damaskis handklæde for 6 mrk., der paa er udlaant reede penge den 6 juny 1700  6 Sld. 2 
mrk., rente deraf 3½ aar 4 mrk., er saa capital og rente 7 Sld. 2 mrk., hvor for Hr: Jørgen Sandbye 
vel beholde ded udtræked egebord som hos hammen er bestaaende som forhend findis indført og 
taxered for 6 Sld., og en benk af 2de bræder sat for 6 mrk., som Hr: Jørgen Sandbye efter for 
anordlring er tillagt og der imod til dette Sterfboets middel anføris forskrefne sølf og klæder som 
er tilsammen penge 8 Sld. 3 mrk. 11 skl., Hos Niels Pedersen Glyster boede i Østerlaursker sogn, er 
en slagbenk som dette Sterfboe tilhørrer som bemælte Niels Glaster hafver laant taxered for 1 
Sld., hos Jacob Larsen i Østerlaursker sogn, Møllegaarden er it gl. indspengt pladtis benke dynne 
waar i pandtsadt hvor hafve hefted at agedynne, og it hiøndis waar af samme slags som i atter i 
lengden 9 allen langt for 4 Sld., med hofved Summa og Rendte, og er pandted beder, som til dette 
boes middel anføris efter laug wærgen Jep Hansen angifvende penge 3 Sld., og som formeenis 
dette Sterfboes løsøre ike vel tilstræke til Creditoreris og dette Sterfboes witterlige Gield og 
Prætensioners betalning, saa var fof aarsaged end ydermeere til Sterfboes middel at anførre det 
jorde goeds som Enken før end hun kom i Ekteskab med S: Hans Ollufsen hafde, og var berettiged 
som er dend 18 gaard i Røe sogn. hvilken gaard af aatten mænd med formand Laurits Jensen i Røe 
sogn, efter deris forretnings indhold foran datered dend 10 oktober aar 1690, er blefven taxered, 
da Moderen og Børnen imellem for penge 158 Sld. 2 mrk. 4 skl., efter derom samme dens 
forretnings videre indhold, som nu blef paaskrefven, og formedelse her nu i Sterfboet er saa stoer 
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witløftighed at gaarden med sin herlighed sammen kommer Sterfboet til bæste Creditorerne og 
denne S: Mands børns mødrene Prætensioner imellem berørte 18 gaard i Røe sogn ike ved 
forskrefne sædtning kand blifve formeldelst sin adgang og rettighed saa efter di at gaarden siden 
sæbtningen der paa er giort udi tilliggende skouf saa og gaardhuse ej heller findis saadan ved magt 
som paa den tiid gaarden er blefven taxeret, saa og medelst at Sterfboet ike formaar, videre 
bekræftning der paa at anvende, er nu her paa Sterfboet ofver viet, og imellem alle vedkommende 
aftalt og ofverslag giort at denne bemælte 18 gaard, med ald sin tilliggende Eiendom, og leilighed i 
forskrefne under er anslagt i alt for penge 200 Sld.,  
Summa Summarum andrager forskrefne dette Sterfboes ganske løsøre goeds tilstaaende Gield, og 
dend 18 gaard i Røe sogn i alt til penge 1040 Sld. 2 mrk. 
Nok anføris til Sterfboes middel en brøger kedel som S: Hans Ollufsen til amptskifteskrifveren Sr: 
Hans Henrik Skor hafver i pandtsadt som her i boet tilfore var i pandtsat af Capitain Casper Henrik 
Westerwalt. For penge 24 Rixd: som lige saadan her efter ved Hr: Amptskrifvers fordring afkorttis 
og derfor anføris penge 26 Sld., saaleedis blifver børns middel penge 1076 Sld. 2 mrk.,  
Anno 1703 Dend 22 Oktober er efter lovlig giorde tillysning ofver alt landet, om dend bort skyldige 
Gieldes ekstraher til videre skifted efter S: Hans Ollufsen Skov som boede og døde paa den 18 
gaard i Røe sogn, at bringe til endelighed udi efter skrifvis nærværelse, nemlig  
 
Paa Rettens weigne møtte paa Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober Commendant og 
Amptman Waldemar Reedt  hans weigne fuldmegtig Gregers Christensen boende i Aaekierbye og 
Skifteskriver Henrik Brugsman  og de 2de mænd  som ved dette Sterfboes registrere løsøre 
goedsed hafver wurdered i Røe sogn boende nemlig Niels Larsen og Hans Jensen Item paa dend S: 
Mands børns weigne som nu er her paa landed og de udenlands børn weigne daattermanden 
Esper Andersen, og Hans Andersen Smid boende i Rønne og som efter forberørte skrifvelse fra de 
udenlands værrende tvende sønners fuldmægtig Jens Pedersen i sampt og skrifvelser fra dend 
eldste søn Jens Hansen Skov endnu førend skifted sluttis fuldmægtigen Jens Pedersens tilkomst 
ventis saa er udi de nerværende paa her dend bort skyldige Gieldis Exctrahering foretagen og da 
passeret som følger. 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged at Hans Henrik Skov fordrede efter sin indskrevne 
reigning som med hos følgende beviser formældis saaleedis nemlig. Reigning paa først afgangne 
forige Byefouged S: Hans Ollufsen Skov til mig er skyldig blefven efter hans Obligation af 18 April 
1699. hvor af her hos følgende Widemeret Copie: laant hammen paa en brøgger kedel som af 
Capitain Wæster Walt til hans formand S: Anders Pedersen vor pandtsadt for 24 Sld., rende der af 
fra forde 18 April og til underskrefne dato 5 Rixd. 1 mrk. 5 skl., Anno 1702 dend 23 september da 
hand skulle tilkiøbe har laant hammen en fiering smør som hand lofved In Natura igien at yden 
kaastning 3 Rd. 4 mrk. 8 skl., Anno 1703 laant hammen reede penge paa it par stude, en røed, og 
en røed grimmed som hand mig pandt sætte for penge 6 Rixd. 4 mrk., efter hos følgende sedel af 
12 may 1692. bekom hand self 4 tønder biug som hand lofved In Nature at skulle blifve ydt og 
ingen tiid kom til ende øltønden 9 mrk er 6 Rd: nok efter anden sedel af 17 july 1702. laant 
hammen 2 tønder 2 skepper biug. Hvor paa reignis en skeppe til leier paa tønden er da 2 tønder 5 
skepper nyemaal á tønden 9 mrk er 3 Rixd. 5 mrk. 10 Skl., nok efter samme sedel laant hammen 3 
tønder hafre derpaa 3 skepper leier efter kommer taxten 4 mrk., er 2 Rixd. 1 mrk. 8 skl., Efter 
manden hans sedel af 19 January indeværende aar 5 mrk., skyldig jordebogs restands for Aa. 1702. 
4 Rixd 4 mrk. 12½ skl., af dend19 ødegaard skyldig for forde aar 1702 en fiering smør 3 Rixd. 4 mrk. 
8 skl., Summa 61 Rixd, 1 mrk. 3 skl., Hvad det aar 1703 angaar da observerer skifte betienterne det 
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vil self Rønne dend 22 Oktober 1703 Hans Henrik Skor. Og er forberørte Obligation af følgende 
indhold nemlig. No: 1: en half Rd: kiendis jeg underskrefven, Hans Ollufsen Skov, forige byefouged 
i Rønne nu boendis udi Røe sogn ret witterlig Gield skyldig at være blefven til Kongl May 
Amptskrifver, og Ride fouged ofver Borringholm, Edele Hans Henrik Skor : penge 24 Rixd. Som 
haved mig neden teigned dato udi reede penge laant og med forstragt hafver i hvilke forskrefne 24 
Rixd. Jeg lofver rigtig reedelig, og uden nogen nogen modsigelse, at Contentere. Og betale til 
welbemelte Hr: Amptskrifver eller hans arfvinger naar begieris efter lovlig advarsel og Imidlertid at 
forskrefne 24 Rixd., stander hos mig ubetalt da lofver Jeg Hans Ollufsen at skal der af erlægge, og 
betale aarlig renten efter den Høy Konglige allernaadigste forordnings til hold saa at welbemælte 
Hr: Amptskrifver og hans arfvinger af mig og mine arfvinger her udi inden for forskrefne Capital de 
bemælte 24 Rixd: og paadragende rente og omkostning skal være og blifne uden skade, og 
skadesløs holden udi alle optenkelige maader, og tilfælde, og paa det at meer bemælte Hr: 
Amptskrifver des bedre for dette forskrefne lidt goede laan, de forde 24 Rd., og paadragende 
rente, kand være forstreked, saa hafver jeg i pandtsat til hammen en brøger kedel, som er ofver 3 
tønder stoer, med 3 flade kaabber rørde som sider fast nagled paa samme kiekel som Hr: 
Amptskrifver nu er lefveret, og skal beholde til it fuldkommen underpandt indtil hand de bemælte 
24 Rixd., Capital med dend deraf forfalden rente rigtig blifver lagt betalt, hvilked jeg saaleedis med 
egen haand her neden under bekræfter, datum Røe sogn dend 18 April 1699. Hans Ollufsen Skov, 
den første paa beraabende sedel mælder de fire tønder biug som Kongl: May Amptskrifvelse Hans 
Henrik Skor hafver fortragt nerværende bonde til sæde biug lofver jeg saa snart indhøsted er at 
skal blifver ydt foruden opbud, og hvis det skulle blifve og hvis det skulle blifve forsammed naar 
tillysning der om er giort skal jeg siden betalle for hver tønde 9 mrk., Danske Actum Rønne dend 
12 may 1692  
Hans Ollufsen Skov, Dend anden denne S: Mands sedel er lydende imod dend sedel lefverer jeg til 
amptskrifver H: Henrik Skor hvor for mig er sked fornøyelse, fisket til St. Morttendag. Biug 2 tønder 
2 skepper og haure 3 tønder, Rønne dend 17 July 1702 siger 2 tønder 2 skep. Biug gl. maal aure 3 
tønder Hans Ollufsen Skov, Aa. 1702. dend 18 Febr: laant hammen som hand self hentte en fiering 
smør 3 Calteret sedel inde holder, jeg under skrefne er skyldig blefven neden teigned dato til 
Kongl: May Skrifver edele Hans Henrik Skor 5 mrk., siger 5 mrk., som jeg lofver al betale, saa snart 
bag Claring i Røe sogn blifver holdet dateret Rønne 19 January 1703 Hans Ollufsen Skov, saaleedis 
bestaar Hr: Ampt skrifveren sigt Hans Henrik Skor fordringer i alt, 6 Rixd. 1 mrk. 3 skl., er 91 Sld. 3 
mrk. 3 skl., Capitain Philip Rask af Rønne møtte her i dag paa Sterfboet, og hafde hand med sig en 
reigning, om Debet og Credit som imellem hammen og denne S: Mand Hans Ollufsen, med 
adtskeelige oppeblifver, er oasseret dateret dend 17 October 1684. udi hvilken reigning 
Mentioneres slutningen af en reigning som til her i Sterfboet, forhen af Capitain Rask til S: Hans 
Ollufsen ofver lefvered den 5, February 1680 af hvilke reigninger befindis efter nu paa Sterfboet 
giorde ofverslag Capitain Rask at hafve hos denne S: Mand Hans Ollufsen og at komme til goede 25 
Sld. 1 mrk. 14 skl, endnu fremlagde Capital Rask en anden reigning som er datered dend 21 
October 1703. udi hvilken reigning formældis om adtskeelige oppebørseler af denne Sahlig mand 
Hans Ollufsen, med indret goed hvis rest som ofver blef af forskrefven reigning dend 17 October 
Aa. 1684. foruden tvende aars renten af dend capital som S: Hans Ollufsen svaret til af dend gaard 
hand i Rønne i boede som Rønnekirke var berettiged, og Capital Rask i samme 3 aar vor kirke 
wærger aarlig 12 Sld. 2 mrk., er 37 Sld.2 mrk., hvor efter Capitain Rask tilkommer 48 Sld. 1 mrk. 6 
skl., Saaleedis kommer Capitain Rask her af boet med forskrefne reigningers indhold, 85 Sld. 3 
mrk. 6 skl., Her imod befindis Capitain Rask til Sterfboet skyldig efter det skiftebref opretted efter 
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S: Anders Pedersen foran datered dend 18 juny 1690. som denne salig mands Hustru. S: Anders 
Pedersens forhen værende hustru er der tillagt efter Capitain Philip Raskis handskrift med 
forsikring udi en Sølf kande som capitain Rask self hos sig hafver som da blef til dend 6 juny Anno 
1690 Capital og rentte penge 45 Sld., rente deraf til dend 6 juny 1696 udi 6 aar 13 Sld.1 mrk., saa 
som da til dend tid efter forskrefne reigningers indhold Capitallen at være betalt saaleedis blef 
capital og rente 58 Sld. 1 mrk., Lignet reigningerne Sterfboet og capitain Rask imellem. Befindis 
Capitain Rask her af boet at tilkomme penge 25 Sld. 2 mrk. 4 skl., og erbød Capitain Rask sig at 
saafremt anderleedis befindis vel hand der til svare Philip Rask. Efter saadan beskaffenhed 
annammede Capitain Rask nu her paa Sterfboet anmælte sin Obligation datered dend 10 Ocoberis 
1681. som nu blef læst og paaskrefven at der med i Sterfboet udi forskrefne maader er liqvideret 
til sig igien. Skollemisteren i Rønne skolle Christen Skreiel møtte her paa Sterfboet og efter sin 
skriftlig forteignelse fordre som skal reste her af boet for skolle jorden som S: Hans Ollufsen i brug 
hafver foruden fri hus til Knudsker sogn aarlig 3 Rd., at resse fra Aa. 1686. og til 1693. med 
resternende Biug skepper naar der paa er afkortted 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., som samme reigning, 
ommælder rester saa penge 23 Sld. 3 mrk. 4 skl., /: 
 Willum Jacobsen i Rønne møtte her paa Sterfboet, og fremviste en reigning under denne S: Mands 
Hans Ollufsen egen haand datered den 2 may aar 1696. Iblandt hvilked udi samme reigning findis 
af S: Hans Ollufsen til Willum Jacobsen at være ofverdragen 20 Sld.,  
Som Mortten Morttensen i Rønne til S: Jørgen Bohne Morttensen med videre er skyldig blefven og 
S: Hans Ollufsen paa sin Salamun forskifted at forwalte efter bemælte S: Jørgen Bohne, er tillagt 
efter der om nu fremviste hans ekstransport videre formælding datered dend 23 December aar 
1695. som nu blef læst og paaskrefven og yder meere var nu her i Sterfboet tilstæde, det 
skiftebref opretted efter bemælte S: Jørgen Bohne sidste datered dend 28 January 1701. hvor udi 
findis S: Hans Ollufsen tillige med meere at være tillagt obenskrefne 20 Sld., at fordre hos Mortten 
Morttensen i Rønne som i den post blef læst, og paaskrefven. Efter saadan bevislig beskaffenhed 
Remiteret skifteforwalter denne paast angaaende obenskrefne 20 Sld., som rigtig befindis at salig 
Hans Ollufsen samme Summa 20 Sld., paa sin Salarium efter S: Jørgen Bohne udlagt Willum 
Jacobsen at forblefve ved summen de 20 Sld., at fordre hos Mortten Morttensen i Rønne efter der 
om af S: Hans Ollufsen til Willum Jacobsen giorde ofver dragelse som før ermælt. Nok fordred 
Willum Jacobsen efter sin sedel som formælder at hand her i boet hafver at fordre 11 Sld., der af 
Disputerede tilstædeværrende arfvinger og wærger 10 mrk., som Willum Jacobsen opførrer at S: 
Hans Ollufsen skullde syldig være til hans fader S: Jacob Mikelsens Sterfboe. Saa som de ike findis 
opført i det regenskab opretted imellem denne S: Mand og Willum Jacobsen datered den 2 may 
1696 sær og fordi S: Hans Ollufsen self forvalted skifted efter S: Jacob Mikelsen og mente 
arfvingerne at vel da skulle væred kortted Hans Olluf paa sin salig rinn: eller i anden maader 
afkortted Willum Jacobsen svared her til at Hans Ollufsen bekom sin Salarium forud af S: Jacob 
Mikelsens Sterfboe udi reede penge førend nogen bog gield i S: Jacob Mikels Sterfboe blef 
efterseet som hand vil lovlig bevise. Skifteforwalteren mældede at som disse forde 10 mrk., ike 
med qvitering bevisses til Willum Jacobsen at være betalt og imellem S: Jacob Mikels arfvinger til 
deehling. Saa fordi understoed skifteforwalteren sig ike at fra kiende Willum Jacobsen udi 
forberørte sin fordring ommælte 10 mrk., men stæde ham udlæg der for hvor for saa Willum 
Jacobsen her af boet tilkommer sin fulde fordring som er 11 Sld., Efter hvilken beskaffenhed 
tilkommer og Anders Jacobsen af Rønne som Hans Andersen Smid af Rønne nu fordrede paa 
Anders Jacobsen, weigne penge 1 Sld. 2 mrk. 10 skl. 8 d.,  
Laurits Espersen af Rønne tilkommer og i lige maade paa sin hustruis weigne penge 3 mrk.5skl.4d., 
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Niels Nielsen af Rønne møtte her paa Sterfboet og fordrede en Ryslæders sadel som hans hustru 
paa skifted efter sin forige S: Mand Jep Hansen tillagt for 10 mrk., hvilken sadel Niels Nielsen 
beretted at salig Hans Ollufsen af hans hustru skal hafve laant Enkens laugwærge, og 
tilstædeværrende af arfvinger er Eskede herom af Niels Nielsen bevise efter lowens 5 bogs 14 
capital 47 artilct og som Niels Nielsen nu der om igien bevis med sig hafvde er denne fordring der 
for henvist til low og rett. 
Mester Simon Holst Barber boende udi Rønne fordred paa sin kierestes weigne Grers penge for 11 
Rixd., S: Hans Ollufsen skal hafve haft i goede paa den 20 gaards gresning á 3 mrk er 8 Sld. 1 mrk., 
Item fordred for sin opvartning med Medicamenter udi nogle aar hvor udi S: Hans Ollufsen ved 
medicin eller i andre maader kunde betienis Prætenderet Mester Simon Holst 15 Rd., Enken og 
hendis laugwærge med de andre tilstædeværrende arfvinger Eskede paa bevis af Mester Simon 
Holst at fremskaffis. Efter som det skal være saa lenge siden, som Mester Simon angifver at hafve 
betient S: Hans Ollufsen saa vel som og saa med den gresgang som fordris med andre det bevisses 
med Hans Markmans skiftebref at de til boes middel denne anført, efter slig beskaffenhed holte 
arfvingerne sig ved lowens 5 bogs 14 capitel 47 aricul. Mester Simon tilspurde Hans Andersen Smid 
om hand ike er bevis at Mester Simon hafver betient S: Hans Ollufsen da hand boede i Rønne tillige 
med Mester Simons Svenne hvor til Hans Andersen svarede at hand vil vise at Mester Simon og 
hans svenne boebend Salig Hans Ollufsen.men om  Mester Simon hafver faaed betalling, der for 
vise Hans Andersen ike, Mester Simon begiæred skifteforwalters Kiendelse her udi, skifte for 
walteren mælder at som arfvingerne paastaar lovlig beviis. Som før ermælt og der for ike will være 
gielden gestendig, hvor foer Skifteforwalteren ike under stoed sig at stæde Mester Simon Holst 
noged udlæg, men henviste det til Low og Rett, og der med beviis at søgis. 
Peder Terkelsen af Nyelaursker sogn ved sin søn Terkel Pedersen lod indlægge en af Hans Ollufsen 
Skov til Peder Terkelsen udgifne obligation datered den 25 February Aa. 1693. under Hans Ollufsen 
haand og seiel som nu blef læst og paaskrefven lydende paa 45 Sld., som S: Hans Ollufsen af Peder 
Terkelsen i Nyelaursker sogn bekommed hafver, der paa findis paa samme haand skrift uden dato 
af skrefven 20 Sld., rester capital penge 25 Sld., Hvor af reignis rente fra dend 13 April 1695. da 
efter en forteignelse som fanttis i Sterfboet af S: Hans Ollufsen self skrefne resten af de 20 Sld., 
paa Peder Terkels weigne i Amptstuen af S: Hans Ollufsen er betalt som var 6 Sld. 2 mrk. 12 skl., er 
8½ aar aarlig 5 mrk., er rentten 10 Sld. 2 mrk. 8 skl., er saa capital og rente 35 Sld. 2 mrk. 8 skl., :/: 
Capitain Hans Koefoed Hansen ofver Arnager boende i Nyelaursker sogn fordred efter sedel for en 
Koe bekommed Aa. 1678. opskrefven for 6 Sld., Item opskrefved laante penge 3 Sld., bekommed 
Aa. 1701. er tilsammen 9 Sld., Enkens Laugwærge og de tilstædewærrende af arfvinger Eskeed 
bevis om forde Koe saa som det er ofver 20 aar siden og som der om nu ingen beviis er fremvist er 
dend post af Skifteforwalteren henvist til low og rett de 3 Sld., laante penge vedgaais som anføris 
penge 3 Sld., :/: 
Sidzele S: Poul Bødkiers i Røjne ved sin Søn Peder Bohne lod fordre 4 Sld. 2 mrk. 10 skl., som til 
hende rester af den dom hun hafde for hverved ofver S: Claus Hartwig som døde i Knuds kirke 
Præstegaard og skulle vær lefved til S: Hans Ollufsen som betiente paa dend tiid 1692 dend 10 
may rønne Byefouged, og skulle være resten af en Doms Exeqvering som var gangen ofver S: Claus 
Hartwig arfvingerne her til Svarede tilligemed Enken og Hendis laugwærge at som bemælte Peder 
Bohne nu fremvise en Dom ganged ofver bemælte S: Claus Hartwig inden i Rønne Byeting af S: 
Hans Ollufsen Skov da være de Byefouged afsagt foran datered dend 8 Marty 1692, med sin 
Exeqvering opskrift Passered dend 11 Marty 1693. som alene lyder paa Claus Hartwig, og ike seeis 
at S: Hans Ollufsen der efter haver nogen penge annammed af S: Povel Pedersen Bødker eller hans 
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hustru saa viste de til denne fordring ej noged at kunde svare, men formente at Sidzele S: Povel 
Pedersens bør at blifve ved den som Dommen lyder paa Skifteforwalteren her til mældede at  saa 
som denne Gield af de vedkommende neftis her i Sterfboet, og dend fremviste Dom ej kand vær til 
nogen bevise at S: Hans Ollufsen Skov kand være noged skyldig til for benefnte Enke Qvinde 
Sidzele S: Povel Bødkeris ike heller denne fordring i andre maader nu bevislig giøres forde Summa 
her af boet bør betallis saa hen visses denne fordring til low og Rett :/: 
Hans Rasmusen af Hasle som er laugwærge for S: Joen Andersens hustru Olan Joen Andersens som 
før var i ekteskab med Claus Niels og bægge bemælt hendis S: Mænd hafver tilholdt sig og beboet 
dend 2 gaard i Nyekier sogn og fordrede Hans Rasmusen paa hendis weigne en haandskrift til S: 
Hans Ollufsen af dend første S: Mand Claus Niels udgifven lydende paa 20 Sld. 2 mrk. 12 skl., som 
sahlig Hans Ollufsen igien har ofver draged til S: Prousten Hr: Jens Morsing med forsikring udi 
berørte anden gaard i Nyekier sogn eller disse tilliggende , hvilken haandskrift med forskrefne 
forsikring nu her i Sterfboet fanttis datered 13 Marty 1674, med hos værende en sedel af S: Hans 
Ollufsen med egen haand teigned dend 18. og 25 Augusty 1692 at samme pandtbref af S: Hans 
Ollufsen er ofverdraged at skal betallis til S: Prousten Hr: Jens Morsing som før ermælte, og skal 
der for samme pandtebref tilstilles lands tings skrifveren Jens Pedersen som lesler som paa egen, 
og S:Prpoust Hr: Jens Morttenbl og hans hustruis arfvingers weigne, denne fordring med videre 
hafver under hender at ind fordre, saa og forberørte sedel med Qvitering imod. :/: 
Efter it skiftebref opretted efter S: Hr: Balster Ollufsen Bek fordum Sogne Præst til Sct: Peders 
kirkes meeninghed datered den 17 Feb: 1696 befindis denne S: Mand Hans Ollufsen Skov der til 
Sterfboet skyldig at være for afgift af skolle joeden Hans Ollufsen, da Hr: Balter var skollemester i 
Rønne udi biug hafde med videre som efter samme skiftebref afreigning til Sterfboet er skyldig 
blefven, og elste S: Hr: Bolsters i skifted i fuld betalning er udlagt, og hendis nu hafvende mand 
Anders Poulsen boende i Aarkier sogn, her paa boe pællen møtte og fordrede som er penge 14 Sld. 
2 mrk. 12 skl., :/: 
Bye og Herreds fougden Anders Pedersen Fyhn boende udi Svaniche for derefter sin sedel som nu i 
dag blef indskiked og reigning hvor af befindis at bemælte Byefouged tilkommer her af Sterfboet 
endelig rest 6 Sld. 3 mrk. 4 skl., er 9 Sld. 3 mrk. 4 skl., :/: 
Henrik Skrifveren Morten Henriksen Kok fordre de for en sag imellem denne S: Mand og Peder 
Haaagkesen i Østerlaursker sogn resterende skrifver penge 2 mrk. 6 skl.,  
Svend Mogensen Syrre i Røe sogn fordred for en ramme om denne S: Mands Grauf at giøre arbieds 
løn penge 2 mrk.,:/: 
Blefven her i dag efterseet dend 23 October afreigned, og liqvideret hvis hafver væred imellem 
Salig Hans Ollufsen Skov og Capitain Hans Koefoed paa Eskisgaard i Pedersker sogn, og der med 
indslutted 18 Sld. 2 mrk., som Capitain Koefoed til Hans Ollufsen har betalt paa S: Hr: Tohmas 
Tomovius 2de Døbtris weigne efter der om efter der om en Welb: Hr: Lands Dommer Mathias Rask  
Doms formælding hvor saa befindis paa alt hvis bemælte denne S. Mand og Capitain Koefoed, 
imellem væred hafver til denne dag er aldeehlis clar og qvitered at indted hinanden til denne dato 
er skyldig, hvilked her saaleedis til de vedkommende efter retninger indført hvilked tilstæde 
værrende Enkens laugwærge, og arfvinger, og wærge tilligemed skiftebienterne nu efter saae, og 
saaleedis som mælt er rigtig befanttis i allemaader. 
Peder Pedersen i Aakirkebye fordred tienesteløn, da S: Hans Ollufsen boede i Rønne 1689 hvilked 
skal opdrage til 3 Sld., nok fordred Peder Pedersen for ulled og linned tøy til it skobenk 2 mrk., er til 
sammen som paa Sterfboet er vedgaaed penge 3 Sld. 2 mrk., :/: 
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Mortten Hansen i Aakier sogn fordred for en tønde biug som er bekommed nu i sommer ved 
Pindse dags tiden der for penge 6 mrk., som vedgikes :/: 
Hans Morttensen af Aakier sogn fordred som vedgikes for opbaarne penge stæden for Hans 
Morttensen skulle hafve skov vare som hand ej har bekommed penge 3 mrk.,  
Hederlig Wellærde Hr: Thue Larsen Sogne Præst til Aakirker meenighed fordrede efter bevis for en 
tønde sæde biug bekommed i dette aars foraard berigned fot penge 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Jacob Jørgensen i Nyekier sogn fordred tienesteløn for en Hatt saa goed som 4 mrk., som vedgikis.  
Corporal Lars Nielsen af Wæstermarie sogn fordred for en Stud at før dends 2 aar hver aar 4 mrk., 
er 2 Sld., :/: 
Jens Pedersen af Nyekier sogn møtte her paa Sterfboetog hafde en skrifvelse med sig udi hvilken 
hand fore gifved at denne S: Mand Hans Ollufsen skulle hafve fordred 38 Sld. 2 mrk. 6 skl., for Aa. 
1670 og 1671. og vil meene ham og hans medarfvinger paa skifted efter hans Sallig broder Olluf 
Pedersen at være skrefved for kort og nu fremlagde det skiftebref opretted efter bemælte S: Olluf 
Pedersen, datered 1. juny aar 1678 hvor udi mældis, efteskrefne ord. S: Olluf Pedersen  er skyldig 
blefven til Hans Ollufsen Welbaarne frue, Frue Rigitze Grubbis fouged, og fuldmægtig efter 
restandsenis infholf som følger først skyldig blefven til bemælte Hans Ollufsen efter afreigning som 
skeede udi bog clarringen dend 17 Aprilis Aa. 1671 med aars skatt anno 1670, bereigned 68 Sld. 2 
mrk. 6 skl.,  for ded anded er skyldig for Aa. 1675. penge 7 Sld. 3 mrk. 6 skl., fordred 3de er skyldig 
for Aa, 1676. penge 9 Sld. 2 skl., for ded fiere er hand skyldig for Aa. 1677 penge 10 Sld. 2 mrk. 12 
skl., er som Hans Ollufsen foruden skatte for ded aar 1678 som gaarden paa kommer med skifte 
rettighed som efter boens vilkor er blefven eragted 5 Sld., er saa in alles 101 Sld. 10 skl., efter 
denne beskaffenhed formeente Enkens laugwærge, og de tilstæde værrende arfvinger, og wærge 
at Jens Pedersen ingen skilling aarsag hafver at lade sig forskrefve saa vild som en skrifvelse som 
hand nu her i Sterfboet fremlagde, Thy skiftebrefved ike formælder at berørte 68 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Reiser sig alene for 1670 og 1671 men og forde forige  aaringers Restands  med efter der om med 
Ollud Pedersen giorde afreigning i Bog claringen, den 17 April 1671 Passeret som før ermælt Tyy 
kunde skifteforwalteren ej ansee Jens Pedersens irring for noged udi dette tilfald men billigt 
eragted berørte usvæked skiftebref efter meere end 20 aars forløb bør ved magt at stande /: 
Petter Clausen Sogne degn i Røe sogn fordred for gumninge stællen som er den 19 i talled i Røe 
sogn for Aa. 1700, 1701 og 1702, hvor af Peder Andersen fæste brefved indhold aarlig ¼ skeppe 
biug og der foruden fordred paa skifte rigtighed kand ilige maade bekomme ¼ paaske rettighed 
anreignis for 1 mrk., :/: 
Peder Hansen i Røe sogn fordred penge 3 mrk., og for fæ vagt 1 mrk., er 1 Sld., :/: 
Anders Pedersen i Røe sogn fordred for en lax 2 mrk., for en fiering 12 skl., for 2 dagis arbied 12 
skl., er tilsammen 3 mrk. 8 skl.,  
Hans Rasmusen i Røesta fordred laante penge 6 Sld., som vedgaas og derfor anføris penge 6 Sld., 
:/: 
Hans Jensen i Røesogn fordred laante penge til S: Hans Ollufsens begrafvelse og i forsikring stilled 
en jern kakel ofven som staar i lille stuen for 14 Sld., nok udlaante til høste løn 4 mrk., item 2 
skepper Rugmeel der for 3 mrk. 6 skl., er tilsammen penge 15 Sld. 3 mrk. 8 skl., :/: 
Niels Larsen i Røe sogn fordred laante penge 4 Sld., nok laante Enken til husholningen penge 3 Sld. 
3 mrk., er i alt penge 7 Sld. 3 mrk., :/: 
Henning Bohne i Rønne fordred efter sin sedel med hos følgende denne S: Mands egen haand og 
begiæring sedel datered dend 8 may 1694, om 7 alen pollemet og 2 lispund homle og mælder 
Henning Bohnis sedel paa penge 11 Sld. 1 mrk.:/: 
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HR: Rasmus Jensen Sognepræst i Wæstermarie sogn fordred efter sin sedel laante penge 6 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner som er vedgaaed penge 278 Sld. 8 
skl.,  
Hvilked at som nu dagen er forløben denne forretning der ved sluttis at dend i morgen endnu 
videre kand foretagis i dette saa at være tilganged og Passeret som forskrefved staar, Des til vidnis 
biurd under vore hender og signeter Skiftestæden efter S: Hans Ollufsen paa 18 gaard i Røe sogn. 
dend 23 October 1703. Gregers Christensen.       Henrik Brugman  
Paa Enkens veigne Jep Hansen.  Esper Andersen.             Hans 
Andersen.           Hans H:J:S: Jensen.                    Niels N:L:S: Larsen. 
 
Nest paafølgende Dend 24 October forberørte aar 1703. er atter med denne forretning end, videre 
foretagen udi forskrefne de vedkommendis ofver, og hos værelse, og da er Passered som følger. 
Peder Bendtsen af Clemmedsker sogn møtte her paa Sterfboet og fordrede reede laante penge 
som hand og Esper Andersen i Røe sogn, hafver til denne S: Mand Hans Ollufsen lefvered som de 
hafver bekommed hos afgangne Peder Mogensen i Knudsker sogn og Peder Mogensens efterlatte 
hustru Kirstine Bendtsdaatter som nu er i Ekteskab med Niels Hansen og Peder Bendtsen staar 
indført for Summen i S: Peder Mogensens skiftebref at skal svare til Summa som er penge 150 Sld., 
her for angifvis paa S: Hans Ollufsens weigne af Peder Bendtsen og Esper Andersen at være i 
pandtsadt efterskrefne Sølf som udi under skrifvis nærværelse er befunden, Saaleedis. Anno 1703 
dend 5 September hafver vy under skrefne ved overværelse til Niels Hansen i Knudsker sogn og 
weiet efterskrefne sølf som S: Hans Ollufsen Skov til Niels Hansens forman Peder Mogensen skal 
hafve pandtsat imod 10 Rd., laante penge, og da befanttis saaleedis nemlig en høy sølf  kande som 
tilforne er i pandtsadt af Skovrideren Hans Madwig vog 56 laad en høy sølf kande med Anders 
Peders navn vog 50 laad en liden sølf kande som er forgyldt hvor paa er sadt Thomas Frinke frue 
Drude Müllers waag 41 laad en sølf kande teigned paa laaged med Mathias Hansen Aa. 1666 vog 
35½ laad en sølf skaal med 2 øren teigned med Wilhem Müller vog 22 laad saa at være befunden 
Testerer H: Brugman.   Henning Bohne.      Jes Rask.  
Og vedstoed en ren og de tilstæde værrende, vedkommende at forskrefne angifvende befanttis 
saa leedis rigtig at Peder Bendtsen og Esper Andersen hafver til Hans Ollufsen Skov laant og til ham 
lefvered for berørte 100 Rixd:, og bemælte sølf der for i pandtsadt som mælt er af hvilked Summa 
som er bekommed dend 26 January 1696 fra hvilken tiid renten bereignis naar der af it aars rente 
som vedgaas af S: Hans Ollufsen der paa er betalt igien der fra aftagis og andrager den fulde rente 
58 Sld. 8 skl., der paa kortis it aars rente  som før ermælt som der paa er betalt saa blifver renten 
igien 50 Sld. 2 mrk. 8 skl., er saa capital og rente som Peder Bendtsen imod den indførsel som 
findis i S: Peder Mogensens i Knudsker sogn skiftebref, tilkommer og svaris til bemælte S: Peder 
Monsens Sterfboe penge 200 Sld. 2 mrk. 8 skl., her paa afkorttis, og til fuld betalning udlæggis, 
forskrefne sølf som for capitalen er til under pandt som bestaar saaleedis. Dend sølf kande som af 
Skovrideren Hans Madwig til S: Anders Pedersens Sterfboe var i pandtsatt hvor om S: Hans Olsens 
sedel til Peder Bendtsen fremsendte datered dend 25 juny 1702 under Hans Olsens egen haand 
formælder saaleedis nemlig. Heften med gud, kier svoger Peder Bendtsen i dag hafver Sphia S: 
Hans Madwigs Waarin hos mig, og giort regenskab om hvis hun tilkommer at betale da blifver hun 
skyldig in alles til denne juny maaneds udgang 36 Sld., saa at naar hun disse 36 Sld., til eder hafver 
erlagt saa bedering at, der imod vilde lade hende bekomme sin kande det øfrige skal der til at 
taake blifver Contentered: saavit os imellem er lider altid vel Røe sogn den 25 juny Aa. 1702 Hans 
Olsen Skov af de 36 Sld., som saaleedis formældis formældis dette Sterfboe at tilkomme, og ej en 
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nu er betalt der for, der afreignis rente til October maaneds indgang 1703. som er 2 Sld. 1 mrk. 8 
skl., er saa capital og rente som Peder Bendtsen annammer, og igien svarer til S: Peder Monsen 
Sterfboe i Knudsker sogn 38 Sld. 1 mrk. 8 skl., nok tillæggis paa samme maade Peder Bendtsen af 
for berørte sølf pandt en høy sølf kande med Anders Peders navn paa vog som før er mælt 50 laad, 
der af laaded er sat for 3 mrk., efter lowens maader 25 Rd., saa som ded hvidt sølf er penge 37 Sld. 
2 mrk., videre her paa udlæggis en liden forgyldt sølf kande hvor paa er sat Thomas Finke fru 
Drude Møllers vog 41 laad hvor af laad ded sættedis som anded forgyldt sølf pleier at sættis for 3 
mrk. 8 skl., er penge 35 Sld. 3 mrk. 8 skl., en sølf kanfe teigned paa laaged med Mathias Hansen 
aar 1666 vog 35½ laad hvilked efter som Peder Hvidt Sølf sættis laaded for 3 mrk., er som her 
tillæggis penge 26 Sld. 2 mrk. 8 skl., en sølf skaal med 2 øren teigned med Wilhem Müller vog 22 
laad. Hvilked efter som ded er Hvift sølf sættis laaded for 3 mrk., er som her tillæggis penge 16 Sld. 
2 mrk.,  naar nu forskrefne anførte sølf pandt efter taxt og werdie i fuld betalning tillæggis og 
bereignis Peder Bendtsen og Niels Hansen i Knudsker sogn efter forskrefne maader besvarer, og 
opdrager 154 Sld. 3 mrk. 8 skl., som kortis paa forberørte capital og rente  de 200 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Saa tilkommer Peder Bendtsen eller Niels Hansen saaleedis hvoraf Sterfboet igien til rest som skal 
her efter skee udlæg forre 45 Sld. 3 mrk., her for uden fordred Peder Bendtsen af Clemmedsker 
sogn som hand hafver udlagt til denne S: Mands begrafvelsis bekostning som nu af Enken, og de 
vedkommende vedgikis penge 19 Sld., er saa til sammen som Peder Bendtsen tilkommer, og igien 
svarer Niels Hansen og hans hustru eller børn som før ermælt penge 64 Sld. 3 mrk., Hvilked at saa 
er i voris nerværelse for retted og saa rigtig befindis Testerer Brugman. Gregers Christensen.  
Paa Enkens weigne Jep Hansen. Esper Andersen. Hans Andersen. Peder Bendtsen. 
Widere er fordred af Hans Andersen Smid boende i Rønne først efter it regenskab til denne S: 
Mand indlefvered som her udi bort fanttis datered den 22 may 1702 hvor udi formældis Hans 
Andersen her af boet at tilkomme efter berørte regenskabs indhold penge 13 Sld. 2 mrk. 2 skl., 
efter it andet regenskab som Hans Andersen Smid nu indlefvered datered Rønne dend 22 October 
1703. fordred  
Hans Andersen og der udi beriegnid 7 Sld., for denne S: Mands lig beslag tilsammen penge 10 Sld., 
nok fordred Hans Andersen som hand efter S: Hans Olsens begiæring skal hafve forstradt til hans 
søn Hans Hansen da hand her fra landed af reise som ham siden ved udlægged i sin arfvepart skal 
afkortis udi sin møderne arf som, der om her efter formældis opdrog til penge 9 Sld., er saa 
tilsammen son Hans Andersen i forskrefne maader fordrer 32 Sld.2 mrk. 2 skl., Nok fremlagde 
Hans Andersen en denne S: Mands Hans Olsens sedel vedgifved til Bendt Bendtsen i København 
datered dend 7 December Aa. 1702. hvor udi formældis S: Hans Olsen til Bendt Bendtsen skyldig at 
være laante penge 5 Sld., :/: 
Hans Olsen Sonne Sogne Præst til Nexøe og S: Bodilskirkis meenigheders møtte her i Sterfboet og 
fremlagde denne S: Mands Hans Olsen Skov til hammen udgifven obligation og pandtebref datered 
22 April 1700 og den 16 April 1701 som nu blef læst og paaskrefven mældende at S: Hans Olsen 
paa berørte 2de termener hafve laante af den hederlig Mand 36 Sld. Hvor for Hr. Hans af denne 
mand er til underpandtsat en brøgger kedel ungefehr paa tre tønder stoer det samme brefs 
indhold og meening formælte hvor til arfvingerne svared at de her af ej noged viste, men naar de 
der om meener og lowlig bevis for skaffis af Anders Pedersen her paa skiftedstæden vilde de være 
Gielden gestendig og som til skifteds endelige sluttning her om ingen bevislighed men, eller andre 
maader, er fremkommen, er denne fordring der for til low og rett af skifteforwalteren henvist. 
 Anders Pedersen af Boelsker sogn fordred paa Christopher Monsens weigne ibiden for 2de tønder 
Biug som skal være bekommed om foraared 1699. for hver tønde Biug 10 mrk., arfvingerne esked 
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her om beviis og viste deraf ike at sige, og forlogdis at skaffe beviis til nest kommende foed og 
middag som ike siden er efter kommed til skifteds sluttning er der for henviist til low og rett af 
skifteforwalteren. 
Ingeborg S: Olle Jensen i Rønne fordred som denne S: Mand skal hafve bekommed i medens 
hendis S: Mand Olluf Jensen lefvede nemlig for nu half tønde 3 Sld., for ½ tølt deeler 3 Sld., en spin 
rok 6 mrk., arfvingerne og de vedkommende svared her imod at som den Gield ej er anført i det 
skiftebref opretted efter S: Hans Ols for ham afdøde hustru Sidzele Jensdaatter og nu ingen 
beviislighed her om er fremviist, vilde de denne fordring ej være gestændig der for 
skifteforwalteren denne fordring henvist til low og rett. 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller fordred efter afreigning, og sin sedel som rester Hr: Lands 
dommer til gode her af boet penge 5 Sld. 2 mrk. 9 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne fordred efter afreigning, og special regenskabs forclaring som tilstæde 
verrende arfvingerne vedgik og har forsikred Peder Rosman udi forberørte 2de stude og 2de 
studnød som her til skal udlæggis, med videre som her af Sterfboet til Peder Rosman resterer 
opdragende i alt til penge 40 Sld. 2 mrk. 12 Skl., :/: 
Carl Olsen i Rønne fordred efter sin sedel for kalk og deehler S: Hans Olsen hafver bekommed 
opdragende til  penge 6 Sld., :/: 
Herman Bohne Clausen fordred som rester paa 2 faune Cabel bekommed 1701. 10 mrk., der paa er 
betalt 4 mrk., og rester igien som vedgikes 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Sigvartsen i Rønne fordred for 2 tønder kalk Aa. 1694. dend 26 september bekommed á 3 
mrk er 6 mrk., saa esked arfvingerne der om beviis efter lowen at frem skaftis, og var dette ej 
gestendig er der for henviist til low og rett.  
Hans Ryman i Gudhiem var her tilstæde og fordred som rester paa en half tønde sild som denne S: 
Mand har bekommed 5 mrk., nok øll tobak og brendevin bekommed for 2 mrk. 8 skl., er tilsammen 
7 mrk. 8 skl., :/: 
Anders Jensen i Billegrauf i Pedersker sogn fordred ved en sin fremsende sedel for en tønde Biug 
som skulle væred bekommed ded aar 1699. penge 3 Sld., hvilked Enken og hendis laugwærge med 
de til stæde værrende vedkommende benegted og ej viste noged der af at sige, og som derom 
ingen beviis der hos er fremvist efter lowen er denne fordring der for til low og rett henvist. 
Niels Frost i Rønne fordred efter sin Memorial som hand med sig hafde, mældende af begiendelse 
fra Aa. 1687 til 1693. til 12 Aug: hvor udi hand opskrifver nogen smaa opbørstel at denne S: Mand  
Skulle staa til rest med sampt der foruden nogen besieglings penge for nogle sager hand skal hafve 
væred siltte dommer udi til Rønne Bye ting og til Wæster herrets ting som hand opførrer at skal 
være 7 Sld. 1 mrk., /: Dette Enken med sin laugwærge og tilstæde værrende af arfvingerne, og 
wærge ganske benegted og dem siunis urimeligt at lige smaa spesier af Niels Frost skulle være 
opbaaren uden betalning og efter saa lang tiids førløb at være ubetalt uden kraf især og  at Niels 
Frost nu ike i angifvende lowlig beviis var der for skifteforwalteren kiendelse her paa begrindis, 
efter hvilken beskaffenhed denne fordring henviises til low og rett. Af skifteforwalteren dermed 
vis at søgis. 
Arist Ibsen paa Klint i Westermarie sogn fordred for det aar 1693 efter sin sedel at denne S: Mand 
skal hafve bekommed 2de trære for 4 mrk., og 2 tønder hafre for 4 mrk. 8 skl., 
Enken og de vedkommende meentte dette at være af S: Hans Olsen fortient eller betalt, eller og 
Arist Ibsen det lowlig at beviise at S: Hans Olsen Skov vare hafver ham bekommed foruden 
betalning. Hvor om saa ingen bevis der hos af Arist Ibsen blef fremlagt og der for af skifte for 
walteren henviist til low og rett. :/: 
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Giert Jacobsen Von Kempe Farfver boende i Rønne fordred for en Hatt 5 mrk., som sønnen Olluf 
Hansen skal hafve bekommed og ham siden her efter skal korttis i sin arfvepart, og der for anføris 
disse 5 mrk., :/: 
Peder Mikelsen Archeliemester fordred efter sin sedel 3 Sld. 8 skl., der af depputered arfvingerne 
efter lowens anleedning 4 mrk., som hand opskrifver at være spille penge paa en Hest hvor for 
Peder Mikelsen ikun gotgiøris de 2 Sld. 8 skl.,  
Jens Smid i Gudhiem lod fordre som vedgikes arbiedsløn penge 1 mrk. 4 skl.,  
Byeskrifveren Mads Pedersen i Rønne lod indlægge it sit skriflige opsæds paa it ark stempled papir 
no. 2 ofver og time skilling som formælder saa leedis efter som der skal holdis skifte efter S: Hans 
Ollufsen fordum Byefouged i Rønne, da er min fordring udi Sterfboet efter den S: Mand første 
skifte registeringen at skrifve efter hans første hustru S: Sidzele Jensdaatter og umage paa skifted 
og skiftebrefved at for ferdige, belofvede S: Hans Olsen mig 6 Rd., bekom hand stempled papir til 
skiftebrefved for 2 Rd., imidlertiid bemælte S: Mand Hans Olsen boede i gaarden som Carl Olsen 
nu er udi i Rønne før indte jeg ham it styke jord af min plads østen for omrørte gaard at hand fik 
sin ud, og ind kiørsel, der ofver opbyg de huus paa noged af samme jord der for skal jeg hafve 20 
Rd.,  med og bekom S: Hans Olsen it styke jord som ligger imellem den sønderste hafve gurde og 
gieldis pladsen kaldis forde Rønne frihed som jeg aself af S: Borgmester Olluf Svendsen hafver 
kiøbt der for 10 Rd., hvor jeg hafver god bevislighed da at Willum Snedker i Svaniche førde Prosses 
med S: Hans Olsen og mig, anlangende Bertel Snedkers skifte i Rønne og høyeste Rettis dom var 
falden imellem Bertel Snedkers Enke, og Willum Snedker og bemælte Willum Snedker saa ulowlig 
Prætenderede nogle hundrede laad sølf og Hans Ollufsen og mig ofver reiste jeg til Kiøbenhavn, 
nest paa Hans Olsens weigne og maatte jeg lade mig ofver sættis til Skaane, og der igiemmen 
landed reise til Bemælte Kiøbenhavn, og alle underdanigs erlanged Hans Kongl: May:  
allernaadigste bevilgning at ved low og rett at udføre sagen imod otte bemælte Snedker og var jeg 
borte paa 10de uge paa samme reisis bekostning er S: Hans Olsen endnu til mig skyldig 7 Rd. 1 
mrk., bekom den S: Mand Hans Olsen beskrefven en dom som Olluf Nielsen i Rønne dømbte imod 
hammen hvilked Prosses reise sig af Hans Hansens sag og formeldelst stoer indlægger, Sterfninger 
og widnisbiurds førsel blef samme Dom med dens agt ved 60 arch papir store, item fik Hans 
Ollufsen særdelis alt hvis hver ting dag Passeret som i tingbogen er var den indført, og Copier af 
indlæggerne, og andre Docomenter som er vorden i rettelagt, fra første indstefning samme sag 
skeede, og til dom der udi falt. Saa begiærer jeg allermeste for berørte forie Dom, og alt anded 
hvis jeg skref udi sagen af hvis for retten Passerede tilsammen 10 Rd., den S: Mand bekommed til 
landstings skrifveren Mortten Joensen it ark stempled papir 3 mrk., endnu faait stempled papir 
som og rester for 1 mrk. 2 skl., jeg vil formode at skifteforwalteren og Sterfboes arfvinger for 
bemælte min retmæssige fordring. Steder mig got udlæg af Sterfboet og som jeg formedelst 
svaghed ike self nu kunde heden reise tilskiftestæden ded saa ded sender jeg dette ved min 
tienere Jørgen Morttensen og tienstelig begieris at maatte udi skifte forretningen befaltis læstis og 
paaskrifvis, og her paa teignis hvaf mig til betalning vorder udlagt Datum Rønne dend 22 October 
Aa. 1703. Mads Pedersen Vieborg hvilken skrifvelse nu blef læst og paaskrefven, arfvingerne og 
Enkens laugwærge med tilstæde værrende wærger, svarede til den første, og anden post 
angaaende dend skifte Salarium og stempled papir til S: Hans Ollufsen afdøde hustruis hvilken 
skrivelse nu blef læst og paaskrefven, arfvingerne, og Enkens laugwærge med til stæde værende 
wærger, svarede til den første, og anden post angaaende dend skifte Salarium og stempled papir 
til S: Hans Ollufsen afdøde hustruis skiftebref som fordris 8 Rd., fore da nu fremlagdis nu her paa 
Sterfboet af Enken og arfvingerne oben skrefne opretted skiftebref efter S: Hans Olsen for ham 
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afdøde hustru Sidzele Jens Daatter som er datered dend 18 February 1692. i hvilked skiftebref ike 
mældis om nogen skifte salarium imellem anden maade hvor for de formente den salarium uden 
tivst at være betalt, som skee burde af det samme Sterfboe eftersom Mads Pedersen self har 
væred skrifver paa samme skifte dend 3. og 4 post om den ud og ind kiørsel og ded lykejord som 
Mads Pedersen fordrer 30 Rd., som der imod formente arfvingerne at saafremt for oben mælte 
jordemaal eller plads skulle væred noged skyldig det og burde værd anført udi ermælte citeret 
skiftebref dend 5 post angaaende bekostning i Willum Snedkers sag, formente arfvingerne for di 
Mads Pedersen self var Intreseret udi samme sag, og reiste sit ege derinde og nu ike bevisis med 
afreigning obligation eller i andre maader under Hans Olsens haand paastoed arfvingerne lowens 5 
bog 14 Capitel 47 Articul den 6 post angaaende den Dom Olluf Mikelsen skal hafve afsagt der om 
til holte arfvingerne sig lowen og udgangen forordninger og for mente ingen Dom udstædis uden 
betalning, dend sidste post som mælder om uborged stempled papir saa formente arfvingerne ike 
at være lowligt imod for ordningen at udlefver noged stempled papir uden penge er liggielste i det 
øfrige refcrerer bemælte arfvingerne sig til lowens 5 bogs 14 capitel 47. 51 og 53 articerts tilhold, 
skifteforwalteren her til mældede at hand ike understoed sig imod arfvingernis paastand og 
lowens tilhold for bemælte Mads Pedersens fordring at stæde noged udlæg men remiteret det til 
lands low og rett, Jes Rask i Rønne indlagde her paa Sterfboet en skrifvelse saa lydende som følger 
nemlig, Høyt Ærede formemme wenner og skifte betienter efter S: Hans Olsen Skov min fordring 
saa welsom min svoger Herman Bohne Clausen er efter S: Hans Ollufsen 11 Sld., for en eng som S: 
Hans Ollufsen skal hafve solt af S: Jørgen Bohnis til ampt skrifveren Hans Henrik Skor som nu her 
paa skiftestæden beviises med S: Jørgen Bohnis skiftebref som S: Hans Olsens self hafver forseigled 
og underskrefved at Hans Olsen ej hafde nogen skilling der udi samme eng. Hvor af fordris rente 
siden Aa. 1692. da S: Jørgen Bohne ved døden afgik og hid indtil aarlig 2 mrk. 1 skl., er capital og 
rente 11 Sld. 2 mrk. 11 skl., som vi for med at skifteforwalteren stæder os nøgagtig udlæg for af 
boeds bæste løsøre, og her hos fremvisis en beskrifvelse af dato 1702 den 2 November, hvor jeg 
og min svoger hafve giort paa seking at Hans Olsen saa vel som di andre vedkommende vilde 
møde og goøre os under rettning eller fornøyelse hvis os kand væreskeedt uinfnt usi som Hans 
Olsen eller de andre skifte betienter ej hafver villed agted hvor foer jeg og min svoger vil hafve 
voris tiltalle for beholden til Hans Olsens Sterfboe eller arfvinger naar som vi self vorder er kynded 
hvor meged den S: Mand kand os tilkomme at svare Datum Rønne dend 22 Ocober 1703. Jes Rask: 
form vistes og her hos omrørte beskrifvelse paa no. 20 fier tyfve skilling stempled papir datered 
den 6 November 1702. som blef læst og paaskrefven og ibland anded mælder om de har 
bekommed S: Jørgen Bohnis skiftebref dend 20 December 1701. med videre samme beskikelse om 
formældte til denne S: Mand Hans Olsen Byefougden i Rønne Daniel Bork Byeskrifveren Mads 
Pedersen, og samptlig S: Jørgen Bohnis arfvinger om at i S: Jørgen Bohnis Sterfboe den 30 
November nest der efter i saa som de fant sig brøstholden udi samme omrørte skiftebref, Enken 
med sin laugwærge og de tilstæde værrende af arfvingerne og wærge svarede imod Jes Rask 
forskrefne indgifvende, og formente at om Jes Rask, og Herman Bohne var skeed for kort paa 
skifted efter S: Jørgen Bohne de da hafde burdt efter lefved lovens første bogs 6. capitel 12 articul: 
saa vel som og Lovens bogs 2 capitel 68 Art: og fordi saadan lovens tilhold af dem ike er efter 
lefved formoded de dette Sterfboe at være fri for deris Pretensioner i alle maader: hvor for 
skifteforwalteren understoed sig ike at stæde Jes Rask eller Herman Bohne her af bort noged 
udlæg efter forskrefne  hans paastand. Morits Markman af Rønne indlagde en sin memorial af 22 
October 1703 hvor udi hand mælder om at have betalt til S: Hans Ollufsen Skov: penge 30 Sld., 
Imod 4 skp: landbiug jord som skal være beliggende udi rønne Byewang som Elisabeth S: Claus 
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Bohnis skal hafve salt til S: Olluf Jensen i Rønne, hvor i hand paastaar der for her i boet at vil hafve 
sinne 30 Sld., igien. Widere frem viste Mourits Markman en hiemtings Dom ganged inden Rønne 
Byeting, afsagt af Byefougden Daniel Bark foran datered dend 16 January 1703: hvor udi findis 
indført en skrifvelse som mælder saaleedis, bekiender jeg underskrefne Elisabeth S: Claus Bohnis 
at imod de fire skipper landbiug jord som tilhør min broder Mourits Markman, og jeg iblandt min 
jord har pandtsat til Oluf Jensen i Rønne lofver jeg og tilstaar bemælte min broder 2 tønder haure 
jord liggende siden skolle egen i Rønne byeWang som mig tilhørende, og jeg arfved hafver efter S: 
forældre, og imod forhaabning at jeg ike igien skulle kunde indfri den jord som tilhørre min broder, 
og er saaleedis pandtsatt til Olluf Jensen. Da skal min broder Mourits Markman angerløs beholde 
bruge, og sig nyttig giør forskrefne 2 tønder land hafre jord. Hvor for jeg min broder fri hiemmel og 
skal hand her udi inden, være og blifver holden af mig, og mine arfvinger skadesløs dette med mig 
at underskrifve begiæris af Olluf Jensen og Mads Hansen bekræfter jeg med egen haand og videre 
vil paa behørrige stempled papir gifve efter som at nu ej ved haanden er Rønne den 30 October 
1691 Elisabeth S: Claus Bohnis til witterlighed efter begiering Olluf Jensen, Mads Hansen Rødbye?  
Enken med sin laugwærge fællige med tilstæde værrende af arfvingerne og wærgen her imod 
svarede og formente at som Mourits Markman har laded sig nøye med sin søsters pandt sættel og 
i medtage forde 2 tønder land haver jord for Obenmelte 4 skepper land biug jord: af Elisabeth 
Bohnis som har obligeret sig at holde Markman skadisløs for 12 aar siden formeenis Markman bør 
at søye sin Regeres hos Elisabeth Bohnis og hvis Lisabeth Bohnis har giort nogen ofverdragelse som 
hun Markman ike kand hiemle da Markman at hende Dom Elisabeth Bohnis efter lowen, og 
formeen sadan Markmans Prætension ej kand dette Sterfboe vedkomme, og derom henskiød sig 
til lowen, efter hvilken beskaffenhed skifteforwalteren ej under stoed sig at bifalde Mourits 
Markmans forskrefne Prætension at stæde ham noged udlæg her af boet, endnu fremlagde 
Mourits Markman en anden sin memorial af 22 October 1703. hvor udi hand paastaar at som 
hamnd inden landstings retten af Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller efter hans Welb: 
Dommer tilfunden datered foran den 16 November 1701 til at svare Herman Bohne Clausen i 
Rønne som hand er tilordned at wærge for til sin fæderne arfve part og formedelst at skal være 
end deel bort skiødt inden Rønne Byeting i meedens S: Hans Olsen var øfrigeheds mand i bemælte 
Rønne af de middeeler som Herman Bohne Clausen efter sin S: Fader var tillagt paastaar Mourits 
Markman her i Sterfboet maatte afsættis af de redeste midler 136 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl., kand 
fyldigst giøre som samme Markmans Memoriol om formælte indtil sagens udgang og der hos 
berørte Landstings Dom nu fremviste hvor af Slutningen blef læst og paaskrefven Enken med sin 
laugwærge saa og tilstæde værrende af arfvinger, og wærge her til svarede, og refereret sig til 
lowens 3 bogs 17 Capit: 33 art: hvor af terde formente at Mourits Markman som fød wærge bør at 
svare mynlingen Herman Bohne Clausen til sin fæderne arf, og efter formemelte Landstings Dom, 
at søge sin refres hos dem der kand hafve sig til forhendled noget, eller kiøbt noged af for bemelte 
Herman Bohne Clausens arfvepart eller gods, af dem som ike vare mægtige til at selge dett, videre 
holte sig ved lowens 5 bogs 2 capt. 84 art. Og samme bogs 14. capit. 47 art. Og der efter 
formeener de dette Sterfboe for Mourits Markmans Prætensioner fri at være, og skifted 
endelighed før hans paastand ej at findis, Skifteforwalteren her til mældede at handike efter Sr: 
Mourits Markmans paastand nu understod sig at Servehtrere noged af boens midler, for at hindre 
dette skiftes endelighed, formeldelst arfvingernis paastand, som før er mælt efter lowens indhold, 
Jørgen Hermansen boede paa Baggegaarden i Clemmedsker sogn, lod angive her paa skifted, at 
hand skal være tilordned, at wærge for S: Claus Bohnis daatter Mette Clausdaatter, med paastand 
at vilde have Saqvesteret her i boet 108 Sld. 1 mrk. 5 skl., som skal være solt, og skiødt, inden 
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Rønne Byeting imedens S: Hans Ollsen har væred Byefouged i Rønne fordi at hand ej viste, entten 
desen af samme gods skal have kiøbt, eller den som lod stæde samme skiøde skulle svare det af 
hendet gods, til berørte hans mynling, her til svarede Enken med sin Laugwærge, med de tilstæde 
værende vedkommende, og Refeseret sig til lowens 3 bogs 17 capit 33 art. Hvor efter de formente 
at Jørgen Hermansen som føed wærge bør at svare til sin mynling Mætte Claus Bohnisdaatter, til 
hendis fæderne arf, og videre til holte sig lowens 5 bogs 2 capit 84 art. Og samme bogs14 capit 47 
art: og der efter formeen de dette Sterfboe for Jørgen Hermans Prætention fri at være, og skifted 
endelighed for hans paastand ej at hindris, Skifte for walteren her til mældede at hand ike efter 
SR: Jørgen Hermansens paastand understoed sig at Seqvestrere noged af dette boes middel for at 
hindre dette skiftes endelighed formelst arfvingernis paastand som før ermælte efter lowens 
indhold. 
Mads Jensen af Rønne fordred efter sin sedel skifte Salarium paa ded skifte, efter S: Hans Olsens 
for ham afdøde hustru Sidzele Jensdaatter, og Prætenderer 8 Rd., her imod fremlagdis nu her paa 
Sterfboet af Enken, og arfvingerne omrørte oprettede skiftebref efter S: Hans Olludsens for ham 
afdøde hustru Sidzele Jensdaatter som er datered dend 18 Fefruary 1692. udi hvilked skiftebref ike 
mældis om nogen skifte salarium i én, eller anden maade, hvor for arfvingerne formente, denne 
salarium at skal væred betalt som skee burde af det samme Sterfboes middel, efter som Mads 
Jensen self angifver, samme skifte at hafve for walted, og Refereret sig arfvingerne herom videre 
til lowens 5. bogs 14. capit 47 art. Ut, og som herom nu ingen bevis fremlæggis understoed 
Skifteforwalteren sig ej her til noget udlæg at stæde, men henvist til, low og rett, Anders 
Rasmusen i Røe sogn hafde en fordring her i Sterfboet som efter Accordering paa Sterfboet, blef 
bevilged at skal hafve udlæg for penge 6 mrk., Jacob Andersen felberreder boede i Rønne fordred 
efter sin sedel som hand derudi opskrifver at hafve at fordre 2 Sld. 3 mrk. 12 skl., srfvingerne vil 
denne fordring ej være gestendig saa som om denne fordring ej nogen bevis er fremvist, 
mensagde at hand var skyldig her til boet for to burkskøn, i saa maader er dennefordring henvist 
til low og ret. Jacob Castensen af Nyekier sogn fordred for 6 allen wadmel á 1 mrk er 6 mrk., dette 
arfvingerne aldeelis benegted, og formeente Jacob Castensen skulle være S: Hans Olsen skyldig for 
sin umage med Jacob Castensen i adtskillige maader, og der for er denne fordring hen vist til low 
og rett. 
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn fordrede for 2 tønder Biug, som skal være 
bekommed ded aar 1700 dend 26 April. Hvilked saaleedis af arfvingerne blef ved gaard at denne S: 
Mand bekom berørte 2 tønder Biug, men om Hans Svendsen der for haver foed betalning viste de 
ike, og opskrifver Hans Svenden for hver tønde Biug 3 Sld., arfvingerne var ham ej meere gestendig 
for de to tønder Biug, end udlæg for penge 4 Sld.,  
Landstings skrifveren Jens Pedersen Lesler fordred efter sin sedel for udtager, og 3de poster af den 
sags bekaastning i den sag med Mourits Markman i Rønne, som opskrifvis for penge 3 Sld., som 
vedgikes, og der for anføris 3 Sld.,  
Mads Nielsen af Rønne fordred tienesteløn, for én lærrits klædning som rester for det aar 1696 
penge 6 mrk., Imod beretted arfvingerne, at hand Mads Nielsen bekom skade paa én sin finger ved 
it hug, og imedens maatte føde ham som en krøbling, og da blef denne lærrits klædning afkortted, 
for bad skriveløn kaast, og forsømmelse i sin tieneste imedens hand blef lægt, i det øfrige er denne 
fordring henvist til low og rett, om Mads Nielsen hermed ej vil være fornøyet. 
Byefougden i Rønne Daniel Bark fordred efter sin sedel for 6 Skoufskaaren stolper á 2 mrk er 3 
Sld., de vedkommende af arfvingerne viste her af intted at sige, og var her hos ingen bevislighed 
nu paa Sterfboet, er der for af Skifteforwalteren denne fordring henvist til low og rett, om sider 
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frem kom en drane fordring god bevislighed, og der for anføris disse 3 Sld., og ved de her efter 
nefnte Processer rester 2 mrk.,  
Petter Harding Skotwig af Rønne fordred efter sin fremsendte sedel og opskrift for én deel tiende 
af fouglesteelen i Knudsker sogn fra Aar 1687. til aar 1691. som skulle være indført i ded skifte 
forretning efter hans sal. Fader Hr: Christen Mikelsen Skatwig, som vat sogne præst i Rønne, og 
Knudskier sogn, item at reste for én deel præsteskatt af Rønne for 1685, 87. 89. 1690 og 1691, 
som Petter Harding opskrifver for at skal være til rest som hand paa egne og sine sødskendis 
weigne her i fordrer i alt penge 25 Sld. 3 mrk. 4 skl., her imod svarede de vedkommende arfvinger 
at som herom indted mællis i der skiftebref opretted efter Hans Olsens for ham afdøde hustru 
Sidzele Jens  
Daatter dend 18 february 1692 og herom ingen anden bevislighed. Nu fremvisis kunde de ike 
denne fordring vedstaae, saa understoed skifteforwalteren sig ike for denne fordring moged 
udlæg at stæde, men Remitteret denne fordring til low og rett. 
Jep Hansen af østerlaursker sogn fordred for en skeede med hammel jern nagle sleede car, og 
halseeler som vedgikis 6 mrk., nok penge 3 Sld., for sin umage og tilsiun i Sterfboet, og forsvar paa 
Enkens weigne til Sterfboeds middels Conservationer 4 Sld. 3 mrk.,  
Olluf Andersen af Røe sogn fordred paa adtskillige tiders forstrekning til S: Hans Ollufsen, som nu 
vedgikis i alt penge 13 Sld., 
Rasmus Hansen af Røe sogn fordred som vedgiekis høsteløn i alt 1 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Esper Andersen af Røe sogn fordred som han paa denne S: Mands weigne har betalt til Anders 
Rasmusen 5 mrk., ? 
Jens Smid i Røe sogn lod fordre arbiedsløn 1 mrk. 2 skl.,  
Peder Kansen Kal tienestepog fordred for it par sko 3 mrk., for en half klud 12 skl., og for en hufve 
1 mrk., er 4 mrk. 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gields fordringer, saavidt vedgaaet i dag til penge 216 Sld. 1 mrk.,  
Og  som dagen nu er forløben saa sluttis denne forretning indtil videre sammenkomst hvilked at 
staar tilganged, og Passeret des til vidnisbiurd under vore hender, Skiftestæden den 25 October Aa. 
1703. Gregers Christensen. Henrik Brugman. Paa Enkens weigne  Jep Hansen. Esper Andersen.       
Hans Andersen.      Hans H:J: Jensen.    
Niels Larsen. NL eged navn.  
 
Sognepræsten i Røe sogn Hr: Christen Lind indflilled sin sedel lyder saaleedis paa skifted efter S: 
Hans Olsen i Røe sogn lader jeg rettens betienter forstaar, at anno 1701 – dend 17 January laante 
jeg S: Hans Olsen først 1 Sld., paa it perlebaand, efter min regenskabs bogs udvisning, siden 
samme aar 1701. dend 12 november, fik hand 13 Sld., paa samme perlebaand, og 7 smaa sølf 
skeeder som vejer 21 laad, og rente deraf, er saa 14 Sld., foruden renten, nok har jeg forstrakt S: 
Hans Olsens kiereste 2 Sld. Og 2 mrk., da S: Hans Olsen stod paa Slottet, rente der af, og har jeg i 
pandt for samme 2 Sld. Og 2 mrk., 3 smaa hiønders blade, nok ejer S: Hans Olsen mig 3 Sld., for 
resterende Gumminge tiende for aar 1702, og rente deraf, er saa capitalen foruden renten 19 Sld. 
Og 2 mrk., videre jeg, Christene Lind m:m af  Røe kirkepræstegaard dend 23 October 1703 dend 26 
October, 1703. blef udi underskrifvis nerværelse wejet, indmælte sølfskeer, vog 21 laad, er ringe 
sølf laad sat for 2 mrk. 4 skl., nok efter Acordering 4 skl., til paa hver laad er 2 mrk. 8 skl., laaded er 
13 Sld. 8 skl., én deel sehr fre perler nogen smaa og nogen større, som er fem rosser paa it baand 
syed med en liden rød robin mit paa, blef sadt for 5 Sld, er 18 Sld. 8 skl., er i pant for 14 Sld., penge 
rente i 2 aar 5 mrk 9 3/5skl., er 15 Sld. 1 mrk. 9 3/5 skl., rester 2 Sld. 2 mrk. 15 skl., nok laant 10 
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mrk., i pandt 3 hiøndis waar, nu sadt for 3 Sld., rente i 3 aar er 1 mrk. 12 4/5 skl., er 11 mrk. 12 4/5 
skl., blifver til reste 3 1/5 skl., blifver Hr: Christen skyldig her paa, naar Hr: Christen beholder forde 
Gods 11 mrk. 2 skl., som korttes paa forde tiende H: Brugman, paa Enkens weigne Jep Hansen. 
Esper Andersen.    Hans H:J: Jensen. Niels N:L: Larsen. 
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Anno 1704 den 18 February, er igien mødt paa forbetor Sal: Hans Ollufsen Schous Strefboe paa 
forde 18 jordiendoms gaard i Røe sogn. Efter at om adtskillige efter retninger, med domme og 
bevisligheder saavidt underligt var at kunde erlangis af de stridige poster, som ved dette Sterfboe 
herudi forhen er vorden Prætenderet, af bort skyldige, og tilstaaende Gield, som først i 
særdeelished, herved dette Sterfboe var formoded at skulle væred erlenged til dette Sterfboes 
middel først dend Summa efter udreigning som herudi forhen mældis, og arfvingerne for mente at 
være Sterfboet berettiged ved det pandttebref af Poul Rasmusen boende i Nyekier sogn paa sin 
gaard hafver udgifvet, hvor om for framældis, der paa inden wester herrits ting, af herreit fougden 
Daniel Bark Dom afsagt, som formælder saaleedis, Dom Slutning.  
Som af K:M: Byefouget i Rønne, og Herrits fouged i Wester herred Daniel Bark afsagt paa forde 
Wester herrits ting, dend 7 February 1704. efter som Jep Hansen af Østerlaursker sogn, paa Anna 
S: Hans Ollufsen Skovs weigne i Røe sogn, saa vel som paa dend S: Mands forde Hans Olsen Skous 
samptlig arfvingers weigne, her for retten hafver ladet indstefne Poul Rasmusen i Nyekier sogn 
angaaende hans udgifve pantebref at paahørre, som Poul Rasmusen til Barbro Herman Bohne 
Mortensens skal hafve udgifvet, af dato dend 24 maj Anno 1673. lydende paa 98 Sld., og formælte 
capital skal have i pandtsadt til Barbro Herman Bohne Morttens ded gaard Poul Rasmusen paaboer 
i Nyekier sogn, og der foruden mælder bemælte pantebref paa 48 Sld., som skal være en eng i 
pandt fore, hvilked pandtebref S: Hans Markman arfveligen efter S: Barbro Herman Bohne 
Mortens skal være tilholden, og hand til S: Anders Pedersen i Røe sogn skal hafve ofver lefvered, og 
ellers produceret Jep Hansen en lands tings dom afsagt af forige lands dommer Mathias Rask dend 
25 November 1691. om samme sags beskaffenhed, som herudi retten blef læst og paaskrefven, og 
satte Jep Hansen paa Anna S: Hans Olsens, og samptlig arfvingers weigne i rette, med formeening, 
om Poul Rasmusen ike før bør sit pandtebref at indfrie, med capital og rente der af fra Landtings 
Dommens dato, og til denne dag, undtagen 13 Sld. 2 mrk. som skal være erlagt paa renten af Poul 
Rasmusen dend 27 Augusty 1693. efter S: Hans Olsens opteignelse, hvor efter Jep Hansen esker 
Dom i sagen med omkostningen, Poul Rasmusen her imod udi rette lagde en beviis, udgifven af Sr: 
Hans Zigvartsen Kirke wærge i Rønne, somformelder at Hans Zigvartsen har betalt til Hans 
Markman paa Poul Rasmusen vegne 60 Sld., capitallen paa det pandtebref, som Poul Rasmusen 
hafde udgifven til S: Barbro Herman Bohne Morttens som samme beviis om formelder, datered 
dend 29 November 1703. Dernest udi rette lagde Pouel Rasmusen beviis som Tor Pedersen udi 
Rydskier sogn hafver udgifven den 5 Juny 1700. som linder om, at Tor Pedersen har betalt paa 
forde Poul Rasmusen vegne till S: Hans Markman 2 Stude for 22 Sld., paa dend pandtebrefs 
capital: som Poul Rasmusen hafver udgifven til ermælte Barbro Sahl: Herman Bohne Morttens, og 
Markman, hafde i hende haft, som Tor Persen her for retten ved eed befreftede og vedstod at 
være, saa og beviiser Poul Rasmusen, med Niels Rssmusens boende i Spidte gaarden i Aakier sogn, 
som vandt at hand paa Poul Rasmusens weig vegne i Nyekier sogn, hafve betalt yil Hans Markman 
paa it pandtebref 20 Sld., udi Gudhiem, hafde betalt til S: Hans Ollufsen paa det pandtebref, som 
Poul Rasmusen angaf Poul Rasmusen at Mons Nielsen i Hallegaarden i Rydskier sogn, hafdebetalt 
paa bemelte pandtebref hofvetstol 3 Sld. 2 mrk., til Hans Ollufsen Skov og vedstoed Tor Pedersen i 
Rydskier sogn paa S: Mons Nielsens efterlatte hustruis wegne at det bestaar i sandhed, nok angaf 
Poul Rasmusen at hafve betalt, till Kongl: May: amptskrifver Sr: Hans Hanrich Schor 10 Sld., paa 
samme nest ommelte pandtebrefvis capital saa og angaf Poul Rasmusen self at hafve betalt til S: 
Hans Markman paa den omrørte pandtebrefvis med penge, og vare 26 Sld., item betalt til Mester 
Fredirich paa Hans Markmans wegne, som Markman skullde afkortte paa det pandtebrefs Capital: 
som Poul Rasmusen til Barbro Herman Bohne Morttens hafver vedgifvet 2 Sld. 2 mrk., nok 5 Sld., 
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som skiftebrefvet skal vise, ganget efter Poul Rasmusen S: hustru d. 12 Ocober 1702. med videre 
Poul Rasmusen skal hafve betalt, paa det omtuistede pandtebrefvis capital og rentte som 
prosensen udviiser og omformelder som Poul Rasmusen udi sit i rettelagde indleg fore gifven at 
hafve vaaen, Nødtvong till, at forskafe Hans Markman overskrefne betalning paa detpandtebref 
som Poul Rasmusen til Barbro S: Herman Bohne Morttens hafde, Udgifven efter som Hans 
Markman skal hafve ladet stefne Poul Rasmusen til Wæster Herrits ting dend 20 jully Aa. 1693. til 
laugbiudelse paa den 9 gaard i Nøker sogn som Poul Rasmusen  paa boer, og da eskede sine penge 
efter 8 bemelte pandtebrefvis indhold, som Poul Rasmusen til Barbro S: Herman Bohne Morttens 
hafde, udgifven, og Hans Markman paa skifted efter dend S: Matrone arfveligen var tilfalden, og 
som Anna S: Hans Ollufsens da hun sad udi sit Enkw sæde, efter hendis forige mand S: Anders 
Pedersen skal hafve waaren udi Proses med S: Hans Markman, om noget sølf og Thin som Hans 
Markman skal hafve udi pandtsatt til S: Anders Pedersen af werdie 126 Sld. Og der for paa tvende 
tider, opbaaren penge, og da til ligemed, skal hafve lefveret til Anders Pedersen det pandtebref, 
som Poul Rasmusen til Barbro S: Herman Bohne Morttens hafde, udgifven, hvor om skal 
verregaaen Dom inden Borringholms lands ting dend 25 November 1691. hvilken Dom Poul 
Rasmusen formeener at Anna S: Anders Peders burde hafve ladet Poul Rasmusen, forkynde, og der 
hos for bødet haf mem, at hand indted til Hans Markman skulle betalle, hvilken skal være skeedt, 
efter det og anden meener wittløftig som gifvende  som udi Prossen findis indførte, Poul 
Rasmusen formeener, for Jep Hansens til talle fri at være, og det pandtebref som Poul Rasmusen 
til Barbro S: Herman Bohne Morttens hafver udgifven, formeener Poul Rasmusen at være død og 
magtisløs hvor det findis, saa i hvor vel jeg funder, af dend i rette lagde landstings dom at Hans 
Markman er tilfunden at betalle til denne S: Anders Peders 110 RD., og rente aarlig 5 procent saa  
lenge staar ubetalt, og indløste sit pandte fra Anna Anders Pedersens, eller og saa hun, at nyde sit 
pandt, saa vel sølfvet som Tinned og resten af capitalen og rente efter taxering udi dend 
pandtsatte gaard, som Poul Rasmusen paa boer, i Nyekier sogn, Saa mælder dog og saa samme 
Dombs slutning, at hvis Anna S Anders Pedersens finder sig brødtholden ved pandted eller dets 
taxering, da bør det være fri at søge sin betalning udi Hans Markmans anden midler efter lowens 
5te bogs 7 capitel 17 Art: tilhold som samme landstings Dom udi sig self, Widere forclarer, der 
imod finder jeg udi hiemtings Prossen, som udi landstings domme findis indført af it indleeg, som 
Anna Anders Pedersen til Nørre herrits ting hafver i rettelagt, at hun ike hvilde befatte sig med 
Poul Rasmusens gaard. Hverken til eye eller leye mens forblifver ved det sølf og Thin pandt som 
hun udi hende hafde, og hvis det ej kunde streke til af betalning for capital paadragende rente og 
omkostning saa wilde hun efter lowens tilladelse søge hos Hans Markman self hvilken meening 
hun og forblifver ved udi sit indleg hafver i lands tings retten indlagt som kommer ofver eens med 
det vidnisbiurd, som den hederlig og wellærde mend Hr: Svend Nielsen sogne Præst til Nyekier 
meenighed, nu sidst forleeden den 10 january, her inden Wæster herrits ting vundet hafver, som 
winder at efter som Hans Markman hafver ladet,loug burde Poul Rasmusens gaard i Nyrkier sogn, 
var hand med Poul Rasmusen hos  Anna S: Anders Pedersen og hos Hans Ollufsen og spurdte om 
de vilde see paa Poul Rasmusen og tage ham for hvis penge S: Hans Markman skyldig var, til Anna 
Anders Pedersens, hvor til de skal hafve svaret nej at de indted wilde hafve med Poul Rasmusen 
eller hans gaard at bestille, Mens de wilde beholde det sølfpandt som de hafde af Markman, og 
saa wilde de blifve hos Markman for resten, og som der er holdet skifte efter S; Hans Markman 
efter lowlig tillysning ofver heele landet paa hvilket skifte, Hans Ollufsen ike hafver willet ladet sig 
indfinde, til at giøre regenskab og hand der kunde hafve noged at fordre Saa er og holdet skifte 
efter Poul Rasmusens hustru hvor Hans Ollufsen efter lowlig tillysning ike heller er mødt om hand 
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der paa samme pandtebref kunde hafve nogen prætension eller fordring og som Esper Ibsen her 
inden wester herrits ting den 10 January sidst afvigt vedeed hafver aflagt sit vinde, at nu sidst 
forleeden hos it aar siden da kom Hans Ollufsen til hans og laantte huus og laader om natten, og 
om morgenen der efter, som de var kommen til boes kom Poul Rasmusen, da skal Poul Rasmusen 
hafve sagt indsteelol at mit pandtbref er betalt, og hafde sagt til Hans Olsen, fader naar skal jeg 
komme need og hente det, hvilken tiid blifver i hiemme, hvor til Hans Ollufsen skal hafve svaret, 
komme need til mig saa skal i faa det med videre samme vidne om formælder som udi ting bogen 
er indført, og Prossesen udviser, hvilket og kand være troligt: thi hafde S: Hans Markman ike haft 
fornøyet Hans Ollufsen for denne Gield, saa hafde hand ij børdt at gifve sin fordring anpaa skifted 
efter S: Hans Markman og wilde hand hafve nøyedes med Poul Rasmusen og seet paa hammen, 
burde hand hafve ladet den i rette lagde landstings Dom for Poul Rasmusen  ensenuere, og der hos 
forbødet hammen, ike noget til Hans Markman, at betalle førend at hand hafde blefven fornøyet, 
helst som Poul Rasmusen ike væretstæfendt, til samme lands tings Doms er hverfvelse, saa og 
burde Hans Olsen hafve gifvet sin fordring an paa skifted som holtis efter Poul Rasmusens hustru, 
ofver alt fordring ike noge transport hos dette pandtebref hvor af kand sees hvorleedes det af 
Hans Markman er ofver dragen, mens befinder, af de i rette lagde Qviteringer, og paa de Attester 
at Poul Rasmusen efter at Hans Markman hafde ladet stefne hammen til loug bidelste og sine 
pengis esking hafver betalt til hammen, saavidt hand var skyldig efter sidst udgifne pandtebrefvis 
indhold til Barbro S: Herman Bohne Morttensens saa nænsom 12 Sld., som paa skifted efter S: 
Hans Markman udlagt de 10 Sld., til Kongl: May: Amptskrifver at Hans Henrik Skaar og de 2 Sld., til 
anden gields betalning; efter hvilken beskaffenhed jeg ike kand biholde S: Hans Ollufsens Sterfboes 
fuldmægtiges meening eller i rette settelse  mens der for fri kiender Poul Rasmusen og det af Poul 
Rasmusen til Barbro S: Borgmester Herman Bohne Morttensens udgifne pandtbtrf at være død og 
magtisløs i hvor det findis og ike at komme Poul Rasmusen eller hans arfvingertil hiendre eller 
skade i nogen maade des til vidnisbiurd under mit desligeste og til dette Sterfboeds middel 
formenttis at erlange hvis Niels Morttensen boende i Nyekier sogn skulle efter obligation, og der 
paa er hver vide tings vidne her til Sterfboet skal skyldig befindes, hvor paa og inden Wæster 
Herrets mig af bemælte Herfouged Daniel Bark er Dom afsagt som er af følgende indhold, Dom 
sluttning som af Kongl: May: Byefouged i Rønne, og Herrets fouged i Wæster herred Daniel Bark, 
er afsagt paa forde wæster herreds ting dend 17 January Aa. 1704:   
Efter som Jep Hansen som af Østerlaursker sogn paa Anna S: Hans Ollsens Skov saa vel som paa 
samptlige hans efterlatte arfvinger her for retten hafver ladet indstefne Niels Morttensen i Nyekier 
sogn, angaaende it pandtebref som af Niels Morttensen skal være udgifven til S: Hans Olsen Skov 
af dato dend 1700 Okt: Aa. 1678. lydende paa capital 40 Sld., sampt og i rette lagde it ting vidne 
udsted paa oben bemelte obligation og pandtebref af Wæster Herrets ting den. 11 january vari Aa. 
1677. saa og Produceret Jep Hansen it tings vidne, udsted af wæster herrits ting dend 6 Aprilis 
Anno 1682 lydende paa en obligation og pandtebref udgifven af Niels Morttensen til S: Hans 
Ollufsen Skov paa 30 Sld. 1 mrk., reede laante penge. Ilige maader mælder den udi ofven bemelte 
tings vidne indførte obligation om den forige obligation, som nu udi retten er blefven fremlagt af 
ofven bemelte dato 1676 den 17 October som lyder paa 40 Sld., som i saa maader efter det i rette 
lagde tings vindis formælding skal vere inddragen udi dend af Niels Morttensen sidste udgifven 
obligation og skal saa bemelte sidste obligation efter tings vindis indhold lyded paa ofven bemelte 
tvende capitaler som giør tilsammen 70 Sld. 1 mrk., som Jep Hansen formeener at Niels 
Morttensen til Hans Ollufsens Strefboe tilligemed Prossesens omkostning bør at betale, Niels 
Morttensen her imod udi, sit i rette lagde indleeg foregifver at hafve betalt dend haandskrift som 
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Jep Staale da boende i Nyekier sogn til Niels Morttensens Morfader S: Laurits Andersen da boende 
i Nyekier sogn skal hafve udgifven liudende paa 20 Rixd., hvor om hand førre til vinde Niels Staale 
nu boende i Rønne som er Jep Staales søn, som winder at hvis hans fader Jep Staale skyldig var der 
for bekom Hans Ollufsen fyldelst udleg paa skifte efter Jep Staale som var 20 rixd., og strax der 
efter skal Hans Olsen bekommet it par stude af Niels Morttensen self med videre opskrift hans i 
rette lagde ind om formælder, som bedrager sig til 74 Sld., og som dend i rette lagde haandskrift 
ike lyder paa meere end som 40 Sld., Saa formen Niels Morttensen at vil hafve udleeg udi Hans 
Ollufsen Sterfboe, for hvis som hand meere hafver bekommet med som hans haandskrift 
ommælder, som hand formeener at vere 34 Sld., og ellers foregifver ike noget at være vidende, 
om det i rette lagde tings vinde mens esker af Jep Hansen, at hand vilde fremlegge dend haand 
skrift som der udi er indførtt at der af kand sees om der med er omgaaes efter lowens 5te bogs 14 
capit 6 articuts og ellers fornemme Niels Morttensen, at dend i rette lagde haandskrift paa de 40 
Sld., af Niels Morttensen er udgifven udi sine umyndige aar som hand formeener at være imod 
lowens 3 bog 17 capitel 34 Art: saa formeener hand og at samme haandskrift ike bør at ansees 
ellerfor noget agtis efter som det er ofver 20 aar siden, at dend er udgifven, som hand formeener 
at være imod lowens 5te bogs 14 capitel 4 art: og der for formeener, dend bør død og magtisløs at 
være, med videre hans i rette lagde indleg widtløftig om formælder, Jep Hansen imod Niels 
Morttensens foregifvende formener at Niels Staale som ike nu er it vidne i som Jep Hansen 
formeener at vere Niels Morttens slegt, og der for formener det ike kand ansees, efter lowens 
første bogs 13 capit. 1, art. Saa vel som samme capital 16 articuils, hvad Poul Rasmusen, og 
Mogens Pedersen er angaaende som vinder at de for 19 aar hafver verret beskrifelse mænd til 
Hans Ollufsen. Saa vel som vider efter en gammel Qvindis mund, hvilke vidnisbiurd Jep Hansen 
formeener imod lowens forde capitel 22 articul ej kand ansees, saa formeen Jep Hansen og at 
Niels Morttensen udi mange aar hafver været udlagt til fru Rigitze Grubbe, og S: Hans Ollufsen var 
hindis fouget og oppebar skatten. Saa formeen Jep Hansen at Hans Ollufsen om saa er wel kunde 
hafve annammet ofven bemelte vare af Niels Morttensen paa Aktánsen: menb som Jep Hansen 
paa Enkens og Sterfboes weigne, hafver udi rettelagt en púr obligation og pandtebref og it u tings 
vidne som hand formeener, ike at kunde imod siges, efter lowens 1. bogs 13 capit: 26 Articulls saa 
vel som lowens 5te bogs 1. capit: 1. Art: alt saa formeen Jep Hansen at Niels Morttensens fore 
vendinger ej i ringeste maader kand eragtis, mens sætter i rette og formeener at Niels Morttensen 
de 70 Sld., efter pandtebrefvet og tings vindes lydelse, men for aarsagde omkostning bør at betale 
med meere parternis fore gifvende Prossesen udi sig self udviiser, og forclare, Saa efter di af det i 
rette lagde tings vinde i som er udsted af Wæster herrets ting den 6 april anno 1682. befindis at 
Niels Morttensen til S: Hans Ollufsen hafde udgifvet it nytt pandtebref, og obligation: hvor udi 
dend capital som det pandtebref ommælder, som nu her i retten fremlagde dateret d. 17 October 
Anno 1676 lydende paa 40 Sld., er indført udi : ved hvilken Niels Morttensens sidste obligation 
dend første bør at være ophefvet, deid og magtesløs og som Niels Morttensen med Niels Staale 
beviiser at Niels Morttensen hafver betalt til Hans Ollufsen 20 Rixd., med en obligation som Niels 
Staales fader S: Jep Staale til Niels Morttensens Morfader S: Lars Andersen hafde udgifven for 
hvilken haandskrift S: Hans Ollufsen hafver taget fyldelst betalning paa skifted efter S: Jep Staale, 
Item beviiser Niels Morttensen med Poul Rasmusen og Mogens Pedersen son vinder efter Jon 
Andersens Qvindis for demmen giorde bekiendelse som boer i Nyekier sogn, og formeedelst 
hendis svagheds skyld ike self kunde komme til tinget, at vinde sin sandhed, at hun for demmen 
bekiendte, at Hans Ollufsen bekom paa skifted efter hendis S: Mand S: Claus Nielsen, som boede, 
og døde i Nyekier sogn, det gods som Niels Morttensen der paa skifted vat til wurdred, nemlig 2 les 
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Høe for 2 Rd., og it brøgercar paa 4er tønder rum á tønder for 2 mrk er 2 Sld., saa skal og Hans 
Ollufsen hafve bekommet af Niels Morttensen self it par stude for 16 Sld., endnu efter Niels 
Morttensen opskrift skal Hans Olsen til hammen være skyldig blefven paa tvende gange, de hafver 
byttet Heste med hver andre 12 Sld., paa en sadel 4 Sld., for en brendeviins pande 7 Sld., Efter 
hvilken beskaffenhed, jeg ike kand Niels Morttensen noget videre paa denne fordring til Hans 
Ollufsens Sterfboe at betale for med dend af Niels Morttensen til Hans Ollufsen sidste udgifne 
pandtebref Inorginall fremviises at der af kand sees om noget der paa kand vere af skrefven eller 
hvor leedes der med er omgaard: Hest som Niels Morttensen beviiser med og Mons Pedersen at 
der for 19 aar siden da Commis sarierne var her paa Borringholm, efter Niels Morttens begiering, 
var beskikelse mænd til Hans Ollufsen saaleedis at hvis hand ike vilde lade hammen faa sin eng 
igien, Saa vilde hand klage for Commissarierne, og at Niels Morttensen da for bemelte tvende 
mænd hafde sagt at hand betalt Hans Ollufsen, som kand lade sig ansee at bestaa udi sandhed, 
efter som Niels Morttensens den tiid hafve bemæged sig samme til Hans Ollufsen forhen ofver 
becapital 70 Sld. 1 mrk., i pandt satte enge hvilket Hans Ollufsen udi sit lefvende lif ike hafver 
imodsagt eller der  paatalt for dend skyld frikiendes Niels Morttensen for S: Hans Ollufsen 
Sterfboes tiltalle indtil Niels Morttensen sidste udgifven obligation fremviistesInorginall som melt 
er des til widnesbiurd: Hvilke tvende bemælte Persohiner og Debitoer ved lovlig Prosses ved 
Enkens laugwærge Jep Hansen er søgt, og der paa adskillige bekostninger er anvendt som her efter 
der om videre formældis. End og er videre Procident af en del Creditorer som ved dette Sterfboe 
her udi indført forhen hafver fordred bort skyldige gield  og foremeedeldt at de ike med goed 
beviis efter lowen er frem kommen, og deris fordringer med belagt, og bevised, er de udi denne 
forretning af skifte forwalteren afvist til beviis og lov, og rett at søges hvor ved de saa siden hafver 
der paa hended dom som er nemlig, Mads Jensen i Rønne som hafver forvalted skifted efter denne 
S: Mand Hans Ollufsens første hustru S: Sidzele Jensdaatter hana Salarium som baade forhen udi er 
indførtt, og nu derom frem lade Dom fra Nørre herrits ting udstæd, videre formælder som inden 
holder saaleedis nemlig Ac: Eskild Nielsen Kongl. May: Byfoget udi Hasle og Herrets foget udi Nørre 
herredt, Giør witterligt at aar efter guds byrd Anno 1703. den 7 December inden bemælte herreds 
ting kom Mads Jensen af Rønne, og beviste med ting buden af Røe sogn Mortten Larsen, og Jens 
Ibsen lovlig til i dag at hufve hiid stefnt Anne S: Hans Olsens med sin laugwærge saa vel som forde 
S: Hans Olsens børn og arfvinger med dessen formynder og stefnt udi S: Hans Olsens Sterfboe, 
med kiltolle og Dom at lide for hvis S: Hans Ollsen til Mads Jensen skyldig for sin umage og skifte 
regtighed paa skifted, der er holden efter Hans Olsens forige hustru Sidzele Jensdaatter efter som 
Mads Jensen samme skifte betiente udi byefougdens sted og er Mads Jensen fordring der for efter 
lowen 6te Rd., som S: Hans Olsen har laant da skiftet holtis self at ville betale, og der for ike skifte 
brefvet denne Salarium vorden indført og erbød Mads Jensen sig at aflægge sin eed paa at samme 
hans fordring er ret og ike hafver bekommet noget det aller ringeste betalling der paa der fore 
formeener at nyde udlæg der for udi S: Hans Olsens Sterfboe der for, og esked Dom, laugwærgen 
melte paa Sterfboes weigne, og holt sig til det i rette lagde skiftebref som er ganget efter S: Hans 
Olsens forige hustru hvilket skifte Mads Jensen saa som skifteforwalter hafver forwalted og dog 
nogen fordringe angifvet hvor fore hand reherer sig til lowens 5 bogs 2 og 14. cap: 18 og 47 
Articter, og formoder for  Sterfboe at blifve kiendt, Mads Jensen svarede at forde Hans Ollufsens 
løfte formoded hand at skulle efter kommes, og der fore troede hammen paa sinne ord, og var 
byefouged der udi byen, og som med skifte brefvet bevises at Mads Jensen hafver bekient skiftet 
som skifteforwalteren, og ike findis der udi at hand hafver bekommet noget for sin umage, saa 
meener Mads Jensen at dend S: Mands Sterfboes arfvinger, bør at beviise at Mads Jensen skulle 
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faaet nogen betalning som aldrig er skeedt, des aarsage Mads Jensen meener at lofven som Jep 
Hansen skyder sig til de paaster ej hindre Mads Jensen sin fortiente løn og salarium helst som 
Mads Jensen endnu som til fore vil med en goed samvittighed aflegge sin eed paa at hand aldrig 
indtet paa samme salarium har bekommed, laugwærgen for blef ved sin forige meening og begge 
parter begierit Dom,  
 
Saa optog herreds fougden sagen til Doms Anno 1704 den 11 january, er Nørre herreds ting igien 
vorden holden, og da blef dom afsagt imellem bemelte Mads Jensen i Rønne paa den eene, og S: 
Hans Ollsens Enke, og Sterfboes arfvinger paa den anden side som følger?  Saa som Sr: Mads 
Jensen af Rønne her til Tinget har ladet indstefne Anne S: Hans Olsens af Røe sogn sampt S: Hans 
Olsens børn og arfvinger med deris formynder til Dom at lide for hvis S: Hans Olsen til Mads Jensen 
skal være skyldig for hans umage og skifte rettighed paa skiftet der er holden efter Hans Olsens 
forige hustru Sidzele Jensdaatter nemlig 8te Rixd. Som S: Hans Olsen self skal hafve belofvet at ville 
betalle, og der for ike udi skiftebrefvet denne Salarium er vorden indført, ellers om fordringens 
rigtighed erbød Mads Jensen sig at villiggiøre sin eed at hand ej noget det aler ringeste der for 
hafver bekommet, thi formeener hand at nyde udlæg der for udi Hans Olsens Sterfboe, og der paa 
begierede Dom, Anna S: Hans Olsens laugwærge Jep Hansen efter indstefning møtte og holt sig 
ved skiftebrefvet som erganget efter Sidzele Jensdaatter Hans Ollufsens forige hustru saa som der 
udi ej findis Mads Jensen noget har fordred Refererer sig der hos til lowens 5 bogs 2 og 14 capit: 
18 og 47 Articuller, og formodede forde Sterfboe at fri kiendis med meere af parterne er fore 
gifvet til og bogen udviiser, Da som formeenis  af det før ermelte skiftebref at Mads Jensen skifted 
hafver forwalted, mens ike af dets indhold sees at hammen noget for sin umage er vorden, tillagt, 
Jep Hansen paa Sterfboens arfvingers weigne ej heller af beviiser at Mads Jensen det aller ringeste 
til Salarium nu for som skifte at forwalte hafver nødt saa sees ike at de af Jep Hansen, alligerede 
hafver Articuler kand hindre Mads Jensens krau, men kiender for rett at efter di hand med 
ermælder skifte har haft umage det at forwalte, Hans Ollufsens Enke og Sterfboes arfvinger, og bør 
at betale hammen sin derved fortieneste Salarium efter lowen 8 rixd., tillige med denne sags for 
aarsagde, omkostning inden 15te dage under rettens videre befordring efter lowen des til 
vidnisbiurd under mit zigneter Actum Anno Die Et Loco Ut Supra  
 
Desligeste møtte og Byeskrifveren Mads Pedersen i Rønne: som og paa sin fordring hafde for 
hverved Dom fra Nørre herrits ting, at hand der af sin fordring saavit skal hafve her af boet som 
samme Dom videre om formelder som er nemlig Etc= Dom sluttning som Kongl: May: Bye fouget 
udi Hasle og Herrets fouged udi Nørre Herred, hafver afsagt inden bemelte Nørre Herrits ting dend 
11 january Anno 1704 : efter som Sr Mads Pedersen Byeskrifver i Rønne her til tingget hafver ladet 
indstefne afgangne Hans Olsen Skovs Enke Anna S: Hans Ollsens af Røe sogn, med hindes 
laugwærge, saa vel som fore nefnete S: Hans Ollsen samptlige børn og Sterfboes arfvinger : 
angaaende Mads Pedersens udi bemælte Sterfboe hafvende fordring, som af skifte betienter til 
low og rett skal være henviist at søgis til linge. Saa hafver da ermælte Sr. Mads Pedersen angifvet 
S: Hans Olsen at være blefven hammen skyldig, først  for skifte registeringen at skrifve efter S; 
Hans Olsen første hustru Sidzele Jensdaatter, og for umage paa skifted, sampt skiftebrefvet at 
forferdige 6 Rd., stemplet papir til samme skiftebref for 2 Rd., nok for tvende støker jord som S: 
Hans Olsen skal være foreenet med Mads Pedersen om, at skulle gifve for ded eene støke jord 20 
Rd., og for det andet støke jord 10 Rd., for hvilke jorder Mads Pedersen ey nogen betalning skal 
hafve bekommet, ej heller noget skiøde der paa til Hans Olsen gifvet, men der om fremlagt sin paa 
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berørte jorder gifne adkomst brefve, det eene udgifvet af daværende Liutnant til Hest Ifver 
Christophersen af dato 28 may 1678 : det andet af Borgmester Oluf Svendsen gifvet til Mads 
Pedersen inden Rønne Byeting den 7 july 1679. Dernest fordrer Mads Pedersen for en reise hand 
paa egne og S: Hans Ollufsens weigne skal hafve giort til kiøbenhavn udi en sag med Willum 
Snedker af Svaniche hvor paa skal være anvendt 41 Rd., efter der om Hans Ollufsens med egne 
haand underskrefne indleg og beviis de dato 22 january 1697 : der paa at restere 7 Rd. 1 mrk., 
endnu fordrer Mads Pedersen for en Dom som Olluf Nielsen i Rønne skal hafve Dømbt imellem S: 
Hans Olsen med Stokemendene dend at forferdige og særdeelis at gifve beskrefvet hvad hver ting 
dag passende imedens sagen stod o proses for alt 10 Rd., og for stempled papir støker jord til Carl 
Olsen da hand satte hammen kirkens gaard kaldis som Carl Olsen nu iboer, uden noget skiøde fra 
Mads Pedersen, at S: Hans Olsen efterlatte Enke og Sterfboes arfvinger, ud af Hans Olsens Sterfboe 
bør at  betalle Mads Pedersen samme tvende jorde støker med 30 Rd., saa vel og got Sterfboes 
arfvinger bør at  betale hammen ded øfrige hans krauf tillige med omkaastningen ? efter 
indsterning mødte Anna S: Hans Olsens laugwærge og fuldmegtig paa S: Hans Olsens børn og 
Sterfboes arfvinger wegne Jep Hansen af Østerlaurskier sogn og fremlagde it skiftebref af dato 18 
February 1692 : hvor med hand vil beviise at Mads Pedersen inted paa skifte dessen S: Hans Olsens 
forige hustru Sidzele Jensdaatter hafver fordret Reserer sig der hos til Lowens 5. bogs 2. capit 47 
Articul, og formeener Hans Olsens Sterfboe for slig fordring bør fri at være med videre hans 
paastand og af begge parter er fore gifvet ting bogen udviiser, da hvad sig angaar dend første post 
Mads Pedersens Salarium for registeringen efter Hans Olsens hustru Sidzele Jensdaatter og for 
skiftebrefvet at forferdige 6 Rd., sampt stemplet papir til samme skifte bref it ark 2 Rd., saa 
beviises med samme bemælte skiftebref at Mads Pedersen skiftet som skrifver har betient, men at 
hans salarium der udi ej  er anførtt, seering ike Mads Pedersen og et at kand hindre helst som 
laugwærgeen og fuldmægtigen ej beviser, at Mads Pedersen i noget for denne Salarium eller det 
ark stemplet papir har bekommet, thi kand Hans Ollufsens Sterfboe for disse 8 Rd., ike befris, men 
Anna S: Hans Ollufsens og samptlige Sterfboes arfvinger er til findis berørte 8 Rd., til Mads 
Pedersen at betalle, de tvende støker jord, som Mads Pedersen med lovlig adkomst beviiser sig at 
hafve til forhandlet, af til fore værrende Liutnant til hest her paa landet Ifver Christophersen og 
borgermester Olluf Svendsen om hvilke Hans Ollufsen med Mads Pedersen hafver været forsent at 
skulle kaaste 30 Rd., samme jorder Hans Olsen igien hafver afhendet til Carl Olsen i Rønne, inden 
der paa af forde Mads Pedersen til Hans Olsen gifne skiøde eller forwaring eller endnu bewiis, at 
hand bemælte jorder til Mads Pedersen hafver betalt, des aarsage kiendis for ret at Anna Hans 
Olsens og hindis S: Mand Hans Olsens Serfboes børn og arfvinger bør betale til Mads Pedersen 8 
Rd., tvende støkrt jorder med 30 Rd., skulle og Enken eller ermælte Sterfboes arfvinger forlange 
nærmere adkomst paa forskrefne jorder da Mads Pedersen demmen det at gifve, naar hand for de 
ommelte 30 Rd., erskeed fornøyelse, hvad sig angaar de 7 Rd. 1 mrk., som Mads Pedersen 
ptætenderer at reftere for en reise til Kiøbenhavn paa egen og S: Hans Olsens weigne udi en sag 
med Willum Snedker af Svaniche, saa beviises med Hans Olsens egen haand inden it indleg til 
Landstinget af hammen er vorden indgigvet den 27 January 1697 at paa samme reise blef anvendt 
41 Rd., Hvor af Hans Olsen dend halfve deel skulle bekoste, Nu af beviiser laugwærgen og 
Sterfboes fuldmægtig Jep Hansen ike, at Mads Pedersen noget till betalning for dette hand fordrer 
at hafve bekommet hvor for jeg ike understaar mig andreleedis udi denne post at dømme, end at 
Hans Olsens Enke, og Sterfboes arfvinger jo bør ofven melte 7 Rd. 1 mrk., til Mads Pedersen at 
betalle, det stempled papir Mads Pedersen fordrer 4 mrk. 2 skl., fore er og billigt at hand af forde 
Sterfboe blifver betalt, hvad sig angaaende 10 Rd., Mads Pedersen fordrer for en Dom hand skal 
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hafve skrefvet, og for adtskeelige udtog af tingbogen, Hans Ollufsen skal være gifven beskrefven, 
da som Mads Pedersen ike herom for mig har fremlagt aller ringeste beviis ej heller ommælt Dom 
Inoriginaly : at af dend widtløftighed kunde sees, hvor mange skrifver penge for dend burde 
betalis: saa understaar jeg mig ike Mads Pedersens paastand i denne post at bifalde, mens S: Hans 
Olsens Sterfboe og arfvingerne for de er mælte 10 Rd., Kraf frikiender, belangende dend rette 
Mads Pedersen paa staar at will hafve for dre 30 Rd., hammen for de omrørte tvende støker jord 
skal betallis, da som hand ike for mig, nøyagtig beviiser med nogen S: Hans Olsens forskrifning, at 
hand vil svare, sig har for eninden, ej heller tiden naar hand med Hans Olsen om disse jorder er 
vorden foreenede, kand jeg ike til finde Mads Pedersen nogen rente at vinde, men Hans Ollufsens 
Sterfboe, og arfvinger der fore fri at være, denne Prossesis bekostning med hvis videre som Mads 
Pedersen oben mælt er, er tilfunden at vinde, til hindes Hans Olsens Enke Sterfboe, og arfvinger, til  
hammen at betalle, inden 15te dage under rettens videre befordring efter lowen, des til 
widnisbiurd under mit Signet Actum Anno Die Et Loco Ut Supra :  
 
End og er til Landstinged indstefved den Prætention som her for udi er mælded og anført af Jes 
Rask, og Herman Bohne Clausen. I Rønne for en eng fordrer, hvor om ike endnu ergangen Dom, og 
inde holder der Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller er hver svede Lands tings stefning ord 
efter anded som følger etc. Ancher Müller til Walkensgaard lands dommer ofver Borringholm giør 
witterligt at for mig hafde beretted Jes Rask og hans svoger Herman Bohne Clausen af Rønne 
hvorleedes de skal være foraarsaged besværge sig ofver eder Capitain Gregers Christesten udi 
Aakirkebye for en kiendelse, isom skifteforwalter skal hafve kiendt i S: Hans Olsen Skov i Røe sogn 
skifte forhandling den 24 October sidst udi hvilken eders kiendelse i skal hafve fra kiendt Jes Rask 
og Herman Bohne en fordring som skal opdrage til 16 Sld. 2 mrk. 11 skl., som er en eng som S: 
Hans Olsen hafver solt til K: May: Amptskrifver Hans Henrik Skor, som Jes Rask skal have beviist 
paa skifte stædet efter S: Hans Olsen for eder med S: Jørgen Bohnis skiftebref fore S: Hans Olsen 
self skal hafve under skrefvet og forsiegled at dend fornefnde eng skal hafve tilhørt S: Jørgen 
Bohne, og der foruden skal Jes Rask hafve beviis for eden med samme skiftebref at Hans Olsen ej 
hafde nogen skilling i samme eng, entten for hans umage at forwalte skifted langt mindre for krav 
som S: Jørgen Bohne kunde været skyldig til S: Hans Olsen, udi hvilken eders kiendelse i skal hafve 
Resended eder til lowen første bogs 6. capitel 12 Articul saa vel som til lowens femte bogs 2 
capitel 68 Aritcul med meening at Jes Rask, og Herman Bohne skulde søgt det inden aar og dags 
forløb, elller og søgt di andre arfvinger først og som Jes Rask skal hafve beviist foruden paa 
skiftestæden efter S: Hans Olsen inden beskiekelse af dato 1702 den 6 November at Jes Rask og 
Herman Bohne hafver giort paa eskning at S: Hans Olsen og de andre skifte betienter saa vel som 
Jes Rask og Herman Bohnis med arfvinger efter S: Jørgen Bohne vil de møde skifte brefvene at 
sftersee de første consepter der imod at Conserere, og hvis da befanttis at Jes Rask og Herman 
Bohne at være skeed for kortt at ligvidere, og fornøye efter hvilken beskikelse Jes Rask, og Herman 
Bohnis med arfvinger skal hafve møtt mens Hans Olsen og Mads Pedersen ike hafve villed agted, 
og ey efter lefved, hvor fore citanterne vil hafve eder Capitain Christensen saa vel som skifte 
skrifveren Henrik Brugman til lands tinged med S: Hans Olsen skifte for handling indstefnet, og af 
mig vil hafve paa kiendt om ike eders capit: Christensen ugrunde kiendelse som. Hafver ladet S: 
Hans Olsens skifteforhandling indføre ike bør at være død oh magtløs, og om Jes Rask og Herman 
Bohne ike bør at hafve fyldis udleg af S: Hans Olsen beste midler, og vil citantilrne formode at i 
Capitain Christensen ike hafde nogen føye til atfra kiendt dem deris rigtige fordring som de med it 
forsegled skiftebref for eder hafver beviist hvor for de vil formode at Capit: Christen af mig var der 
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funden at er satte og betalle til demmen denne sags andvendte bekostning sampt kost, og tæring 
med videre som Capitaines paastand kand være, som de agter for mig inden lands tinged self eller 
ved fuldmægtig skriftlig eller mundtlig at Demenstrere og forclare, og naar da S: Jørgen Bohnis 
skiftebref af mig vorder efter seet vil Jes Rask, og Herman Bohne da inden lands tinged muligt 
straxen deres Prætensioner angifve saa paa Kongl:M: min allernaadigste arfve Konge og herres 
wegne biuder, og befallere eder forde Gregers Christensen saa vel som eder i Aakirkebye onsdagen 
den 12 December og de med eder at tage skifte for handlingen efter S: Hans Olsen som dend 
kendelse skal være indført udi som i Gregers Christensen skal hafve fra kiendt Jes Rask, og her  
eder Anna S: Hans Olsen med eders laugwærge saa vel som wergerne for S: Hans Olsens børn, 
med eder at tage hvad adkomst i kand hafve paa denne bort solt enf med hvis videre bevislighed i 
kand hafve til denne sags oplysning, hvor da en hver skal vederfaris, hvis retten, til samme tid og 
stædse hvis eder K:M:Amptskrifver, og ridefouged Hans Henrik Skor med eder at tage dend  beviis 
paa samme af kiøbete eng , og paa ded skifted for denne ringe fordring skyld ike skal blifve opholt, 
da befallis eder skifte betienter at i allermiste skal Seqvestrere saa medet af S: Hans Olsen 
efterlatte midler, som fordringen med paa kommende omkaastning kand beløbe, hvilked 
Citanterne estemere til sammens paa 25 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  som ike maa udlegis før endelig Dom 
udi sagen erganget ladendis det ingen lunde Svaniche dend 19 November bemelte Aa. 1703 .  
Hvis aarsager skifted ike er kommen til ende  særdeelis og fordi imidler tiid ike denne S: Mands 
uden lands værende børn og arfvinger nogen fuldmegtig er foren kommen i  hvor vel adtskillige 
Meksiver, og brefve til giensvar paa til demmen giørende advarseeler er til skifte betienter ind 
kommen som formedelst ophold med dette skifte til vedkommende efter retning efter dessen 
indhold og efter dato, her udi haver indført, og er nu  i dag her paa skifted paa de uden lands 
denne S: Mands tvende sønners weigne mødt Willum Jacobsen i Rønne som fremvise en til 
kommen gifvende fuldmagt af denne S: Mand Hans Olsens eldste søn Jens Hansen Skov datered 
Kiønenhavn dend 14 Novenber 1703. under hans egen haand og seiel som mælder ord efter anded 
saaleedis, etc: no. 20 24 skilling kiendis jeg underskrefne Luitnant ved hans Kongl: Højheds 
Rigiment, at hafve ved venlig begiering formødt hos Bohne, og velfornefne mend Sr: Willum 
Jacobsen borger, og jeg vaaner i Rønne paa Borringholm, hand for mig vilde imodtage, hvad 
arfveparter som mig tilkommer med rette efter min S: Fader Hans Ollufsen saa vel som efter S: 
Moder Sidzele Jensdaatter item min S: broder Christian Skov, og det samme i penge at giøre aldt 
saa befuldmegtig er jeg forde Willum Jacobsen, at imodtage samme mine arfve parter, og der for 
qvitere hvilken qvitering skal være saa gyldig som af mig self var underskrefven, hvilken summa 
arfve parter hand siden giør rigtighed fore og i det øfrige, med for haabning nogen under sleb eller 
arfve svig paa forde min S: Faders skifte kunde begaaes hafver Willum Jacobsen der paa at talle og 
giør saa fuldkommen som, jeg self tilstæde vahr, og agte at tilsvare, til witterlighed under min 
haand og signet. Hafnie dend 14 November Aa. 1703. Jens Hansen Skov, fremviist, og observeret 
paa skifted efter S: Hans Ollufsen Skov paa 18 gaard i Røe sogn, 
 den 18 Frbr: Aa. 1704. Testerer H: Brugman 
 
Der hos fremviste Willum Jacobsen en hammen til skifted Missive fra berørte Jens Hansen Skov  
Angaaende sine 2de brødris Hans og Olluf skov deris arfve parter efter deris S: Moder som mælder 
saaleedis nemlig. Etc. Sr: Willum Jacobsen, som jeg sidste gang ved min afreise fra Kiøbenhavn da 
vi taltis sammen, og jeg hammen dend fuldmagt paa mine wegne gaf at imodtage hvis mig paa 
skifted efter min S: Fader, og forhen kunde tilfalde, ej i samme fuldmagt dend gang wilde nefne 
om mine tvende brødre, som jeg dend gang ikun hafde bud af mine eene broder Olluf Skov som 
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for noget siden reiste til Franthery: gaf mig Commision at imodtage arfve laad hammen kunde 
tilfalde, som jeg efter hans Memorial hafver her og der at betale, som hand skyldig gield her udi 
byen hafver efterlatt sig, og jeg der for hafver goedsagt alt saa som jeg i dag den 21 November 
hafver bekommet en Misive fra min anden broder Hans Skov af dato Lybech den 23 October 1703, 
som Angreseret ved voris Cavallery i Holland, og under Commando Rigtmester Claus Benfelt, hvor 
hand melder iblandt andet jeg vilde i ligemaader imodtage det hammen arfveligen kunde 
tilkomme efter S: Fader moeder saa vel som voris S: Broder Christian Ifald hammen saadant udleg 
var skidt at kunde giøris i penge, og jeg alt saa fandt vilde tilskike hammen en wexsel paa 60 Rd., 
som hand nød vende maatte sette sig i Eqvipage: der hand hafde waaren saa ulyklig og af fienden 
gangske blefven udpløndert da falde min tienstlig begeiring til Sr: Willum Jacobsen hand 
iligemaader vilde laade sig være Avid Helegen forde min tvende brødre Olluf og Hans Skov, deris 
tilfaldene arfvelaad, og fornøye gifve alt paa voris wegne, at lating lowligen blifver administeret, 
saa der fra værrende i sin tiid ey skulde vær forvor taget sig at besvarges item at der blifver 
hendseet, at ingen Prætensioner er blifver got giort, uden hvor voris S: Faders haand og ellers 
lowlig beviis er skeedt, der imod hafde meer Sr: Willum Jacobsen paa vøris wegne, at giøre og lade 
hvad hammen got synnes, og som hand afte at vil os svare, og skal hans qvitering saa vel som hvad 
andet der kand forefalde som paa voris weigne giør, og lader være i alle maader saa fuldkommen 
giort som vi med persohnner var tilstæde, idet øfrige for tiden kort heds skyld vil jeg afbryde, og 
slutte hammen med alt kiert under herrens trygge beskrivelse med flittig helsen til kieresten, og 
børnene og forblifver hans bredvillige tienere Jens Hansen Skov Østrupgaard den 21 November Aa. 
1703. følger her hos fra berørte Liutnant Jens Hansen Skov til skifte betienteren en Missive som af 
indhold mente Monsiur Brugman: jeg hafver for romtiid siden ved en Mesive gifvet svar paa it bref 
fra min svoger i samme bref var Hans P:S: og i samme mit svar Recomenderet Jens Pedersen som 
fuldmegtig paa voris S: Faders skifte, for mig saa vel som tvende brødre, mens som jeg imod 
forhaabning findis samme Jens Pedersen endnu at Continuer i Kiøbenhavn, og af andre landsted 
folk fornemmer at skiftet allerede er holdet, wil jeg formode Monsiur Brugman tillige med 
skifteforwalteren observeret de fra værendis bæste saa vit ret er, item at jeg Prætensioner er 
blefven anseet uden voris S: Faders haand, og ellers rigtig beviis er fore vist alt saa hafver jeg 
forment hos Sr: Willum Jacobsen i Rønne at hand paa mine wegne vilde imodtage nim anpart, og 
der for qvitere: og som jeg hafver Comision: fra min broder Olluf Skov og at imodtage hans anpart, 
og de imod betale for ham nogen smaa gield hand hafver efterlatt sig her i byen, da hand nu sidst 
til Frankery forviste, Vil jeg med den post beror, til jeg faar efter rettning fra min anden broder 
Hans Skov som jeg er per maaneder siden hafver skrefvet, i fald hand vil hafve sit der fra kand skee 
under it om det udlagde tilos er pohøbet oh kand bekommis penge for alt saa hafver jeg 
befuldmegtiget Sr.Willum  Jacobsen hand, paa voris wegne, seet efter, at alting haf passeret lohlig, 
og hvad os med rette kunde tilfalde er udlagt, hvad Monsiur Brugmans umage der ved skeer 
tienestelig villige tiener Jens Hansen Skov hapnil den 14 November Aa. 1703: hvor efter Willum 
Jacobsen i Rønne sig paatagne at være fuldmegtig paa de 3de denne S: Mands udenlands 
værrende sønners weigne nemlig 
 
 Jens Hansen Skov, og Olluf Skov,  
daatteren Karen Hans daatter som er i ekteskab med Esper Andersen boene i Røe sogn som møtte 
paa hendis weigne og svarede  
dend yngste daatter Anna Hansdaatter igaar som Hans Andersen Smid boende i Rønne er her udi 
forhen tilordned at værge foer,  
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Hvor  paa rettens weigne var ofver værende paa Høy Edle og welbaarne Hr: Obersten 
Obercommendant og Amptmands Waldemar Rech weigne hans fuldmægtig Gregers Christensen 
og skifteskrifveren Henrik Brugman sampt og forde wurderings mænd Niels Larsen og Hans Jensen 
Kirkewærger begge boende i Røe sogn, desligeste møtte og paa Enkens Anna Hansdaatters weigne 
hendis forhen tilordnede laugwærge Jep Hansen boende i Østerlaursker sogn, og de er med denne 
skifte forretning endnu videre foretagen, og forhendled som her efter følger nemlig. 

  

bornholmerting.dk 139



e 94. 1704. 11. januar. 
Hans Ollufsen, 18. Sg. Rø. 
 
Mads Pedersen byeskrifver boende i Rønne, møtte i dag her paa skiftedstæden og fremviste en 
Dom afsagt inden Nørre Herrits ting dend 11 January 1704. Som her ind forhen er indført, hvor 
med beviis at hammen er tilkiendt her udi boet at skal hafve med der ved for aarsage de 
omkostning, som udi alt opdrager sig efter Dommens tilhold penge 48 Rixd. 4 skl., Giør 72 Sld. 4 
skl.,  
Nok fordred Mads Pedersen skrifver penge for hvis der er taged beskrefved udi de 2de sager som 
Sterfboeds arfvinger hafver ført til Wæster Herrets ting imod Niels Mortensen, og Poul Rasmusen 
begge boende udi Nyekier sogn. Saa og der i bereigned skrifver penge foren udtag af Rønne 
skiftebog som blef rettelagt til Lands tinged udi den sag som Jes Rask og Herman Bohne i Rønne 
hafver med dette Sterfboes arfvinger nemlig 3 Sld. 3 mrk., det øfrige efter forde Herrits tings Doms 
sluttning udvisning som Mads Pedersen vilde lade paa lands tinged anlangende de skrifver penge 
for en Dom, og andre mange Documenter som S:Hans Ollufsen hafver taged beskrefven udi den 
sag som Olluf Nielsen i Rønne paadømte som forde  Dom omhandler, saa vel som hvis rente 
samme Hiemtings Dom formælder, om hvilke 2de poster Sterfboeds arfvinger, og Mads Pedersen 
formedelst Proses og videre penge spilde, at  fore komme, blefven paa dette skifted for eened om. 
At Mads Pedersen der for skal hafve penge 6 Sld., er saa Mads Pedersen forde fordring tilsammen 
med de forde 4 Rd., penge 82 Sld. 3 mrk. 4 skl., og blef nu her paa skifted for berørte Herreds tings 
Dom læst, og paaskrefven. 
 
Jens Madsen Trelleborg boende i Rømme fordred efter sin i dag indlefvende Specification saa som 
hand ej var her paa landed men forevist til Lybech, da for hen indførtte tillysning, om Gieldens 
Extrahering : Paseret, hvilken formælder at Sterfboet er til ham skyldig, for adtskeelige opbaarne 
vare penge 9 Sld. 1 mrk. 13 skl., som hand ved dato har opteigned, og med sin hofved bog kand 
beviise, der efter befanttis Centra Regnskab saa at Jens Madsen ej noged tilkommer, og der for 
denne fordrin er henvist til low og rett.  
Dend forhen til dette Sterfboe ind auflede Sæd som er registered og anført, er imidlertiid skifted 
hafver formedelst forhen anførtte omstendigheder henstaar uden ende i Sterfboet fortæred, og 
derfor her til om drag føris som 3 tønder Rug á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., 10 tønder Biug for 10 Sld., 10 
tønder Haure for 5 Sld., endnu føris hertil omdrag som iendeel af Sygdom er bort død, og en deel 
slagted til Sterfboes hvisbehof og bort kommen 12 Faar hver Faar er sat for penge 3 mrk. 8 skl., er 
10 Sld. 2 mrk., Item 12 Lam á 2 mrk er 6 Sld., nok er slagted til huus behof i Sterfboet, en Røe 
hielmed Qvige for 2 Sld. 3 mrk., en røe grimmed Qvige for 2 Sld. 2 mrk.,  
Summa afgaar saaleedis af Sterfboes anddeel penge 41 Sld. 1 mrk.,  
Nok føris til omdrag en Gaas som Præsten for tiende i dette aar Ae, 1703 har bekommed saa og 4 
unge Gies hvor af 2 er bort refven af refver og 2 slagted til  husbehof støked 12 skl., er 3 mrk. 12 
skl., nok en røe sanded galt slagted til huusbehof sat for  5 mrk., er 2 Sld. 12 skl.,  til Prossesernis 
bekaastninger solt en blodrøed Koe for 4 Sld., nok er solt til samme Prossis bekaastning en 
hiemmegiort bolster ofverdynne i lillestuen for 4 Sld., No. 32. en bolster ofverdynne med smaa 
strifver, og it blik kaars paa teigned for 3 Sld., item er og solt her til de gamle 2de parter af Bibelen 
som er taxered for 6 mrk., Jep Hansen som er Enkens laugwærge og hafver paa samptlig Sterfboets 
arfvingers og Creditoers weigne reist til hiem og lands tingene at Defendere og Procidere de om 
mælte tiustige sager som her ved Sterfboet Dependeret for ald sin umage fortæring og reiser med 
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besværlig heder er i det nøyeste betinget og Accorderet for 8 Sld., og der for bekommed en 
benkedynne 9 alen lang paa grøn bon, med spoelskaded under teigned med Prosat for 4 Sld., en 
liden brun blised føllie for 4 Sld., :/: 
Hans Ryman af Gudhiem møtte her paa Sterfboet og eslede nogle brefve som kand lyde paa den 
4de gaard i Østerlaursker sogn, om hand den kand bekomme, saa som hand sig samme gaard af 
denne S: Mand Hans Ollufsen Skov, hafver til forhandled, og frenviiste Hans Ryman nu her i dag it 
Document udstæd af Øster Herrits ting af Herrits fougden Hans Ollufsen boende i Ibsker sogn, og 
ting skrifveren. Jens Ambiørsen den 1 juny Aa. 1674. hvor udi de brefvene Specificeret som af 
daværrende stokemænd og er bekræfted som er første it pandte bref datered dend 10 October 
1652. læst og paaskrefvet, end og en lang biudelse udsted af Øster herrets ting dend 29 july 1672 : 
som iligemaader blef læst og paaskrefven nok er 8 mænds forretning paa bemælte 4 gaard dateret 
dend  16 juny 1673 : som blef og læst og paa skrefven des ligste en eiendoms dom paa bemelte 4 
gaard udstæd af Borringholms landsting den 14 may 1673 : læst og paaskrefven ved de brefvis af 
samme Document omformælte som nu blef læst og paaskrefven ved de brefvis ofver seelse som i 
dette  Sterfboe befanttis blef udleet en del brefve som vedkom berørte fierde gaard og til Esper 
Andersen i Røe sogn lefvered som hand nu beretted at Hans Bendtsen i Gudhiem af ham er blefven 
lefvered, hvor de vedkommende om fornødenhed vedkræfver kand søge efter rettning som her nu 
saaleedis derfor er indførtt, mok anføris til dette Serfboes bort skyldige Gieldden landgilde som er 
folden udi ded aar 1703 naar smøred er ytt in Natura efter der om 3 qviteringers formælding for 
den 18tende gaard i Røe sogn rester saa igien for berørte aar 1703 i Røe sogn af den 18 gaard i 
Røe sogn Biug 1 1/5 tønde ansat efter renter ej taxten saa som indted korn her i boet nu findis at 
det kand var de ydt tønden for 9 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., 13 skl., hafve 2 2/5 tønder som iligemaade 
ansettis tønden for 4 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., bogclarring 7 Sld. 12 skl., Qvartal skatten for Aa. I 103 
fra 1. January Aa. 1703 til 1. january 1704 som efter nu angifvelse af de vedkommende til sammen 
rester qvartaliter 5 mrk. 1 skl., af dend 18 gaard i Røe sogn er 5 Sld. 4 skl., efter det skiftebref 
opretted efter denne S: Mand Hans Ollufsen for ham afdøde hustru Sidzele Jensdaatter datered 
dend 18 Febr: Aa. 1692. befindis ved liqvidation hans med bemelte sin hustru aufled, og efter 
lefvende børn, som da var fir sønner og 2 døttre at tilkomme hver ofver en lige laad deehling dem 
imellem it hundrede Sld., og som den eene søn Christian Hansen Skov for faderen er ved døden 
afgangen er den laad faderen efter lowen tilfalden, skal saa igien rester til de fem børn hver it 
hundrede Sld., nemlig  
Jens Hansen Skov 100 Sld.,  
Olluf Hansen Skov 110 Sld.,  
Hans Hansen Skov dend yngste søn 100 Sld.,  
Karen Hansdaatter som er i ekteskab med Esper Andersen 100 Sld., 
Anna Hansdaatter som og tilkommer 100 Sld., 
 
Willum Jacobsen af Rønne som efter forde meening er der paa de forde 3de sønners weigne 
befuld  
Mægtiged paastoed paa deris weigne at vilde her af Sterfboet for ud til fuld betalning hafver udleg 
af dette boes middel for hoved summen, og formente der foruden at dem skulle betallis rente af 
berørte deris arfveparter siden, dend tiid de hafver værd fra deris faders hus og self deris føde, og 
klæder hafver forkient, Hans Andersen Smid i Rønne som er wærge for den yngste daatter Anna 
Hansdaatter paastoed og paa bemælte sin myndlings weigne formeente at vil hafve fuld betslning 
forud her af Sterfboet for hendis arfvepart hofved Summa og der foruden paastoed at vil hafve 
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rentte for capitalen fra skiftebrefveds dato til nu dato disligeste Prætenderet at vil hafve lige saa 
god hiengift som denne sin myndling skulle nyde som hindis søster Karne Esper Andersens skal af 
deris S: Fader var gifven, Jep Hansen paa Enkens weigne som laugwærge svarede, at saa som S: 
Hans Ollufsen Skov hafver bort solt, og afhendt det bæste, og ded meste, af sinne børns møderne 
arf, og ej i dette Sterfboet er indkommen, og der for uden ved denne efter lefvende Enkes boe 
adtskillige gorde middeler bortsolt, og afhendt ved hvilked S: Hans Olsen sine børn med lærdom, 
og undervisning udi frem melte land har befordred, hvor for Jep Hansen formente, at nogens rente 
her af Sterfboet billigen kand Prætenderet af berørte deris arfve parter, men formeen at de af 
deris capital bør at betalle deris S: Faders Gield omej videre da at skorte Proqvota med de andre 
Creditorer: Willum Jacobsen paa S: Hans Olsen forde 3de sønners weigne formente, at som 
imellem faderen Hans Olsen og hans børn er opretted it rigtig forseigled skifte bref at boren da ike 
i ringeste maader noged kand afkorttis entten paa capital eller rente, Thi hvad faderen paa sine 
sønner til skollegang og paa deris reiser befordring har  anvendt formente Willum Jacobsen ej at 
komme dem til afkortning uden det som de kunde hafve bekommed lowlig bevises med qvitering 
fra dem eller anden nøyaktig beviis,Hans Andersen Smed formente at der var ike noged anvendt 
paa hans myndlings lærdom, saa som hun werken kand reigne, eller skrifve, og der for paastoed at 
vil hafve her af boet paahendis weigne, baade capital og rente saa vil hende tilkomme. Efter 
skiftebrefved medhold som før ermølt Jep Hansen svarede at saa som det er bevist med disse her i 
Sterfboed indlefvered Domme, at den Gields fordring som forskrefne Domme om formælder 
hafver staaet ubetalt, førend der holtis skifte efter S: Hans Ollufsens forige hustru, og der hafde 
budt at værd giort udlæg for i berørte skiftebref saa Resered Jep Hansen sig til sin forige meening, 
og indstilled detsaa til skifteforwalteren got befindende, Esper Andersen svarede her til at hand 
ikehafde bekommed nogen og en hiemgift af denne S: Mand Hans Olsen sin hustruis fader, hvilked 
Esper Andersen aldeelis benekted, men hvis hand hafde af S: Hans Olsen bekommed, var alene til 
erstadtning mod den reparation som Esper Andersen hafver laded bekaaste paa den 18 gaard i Røe 
sogn udi de aaringer som hand der paaboede og hvis nogen derom vil formeene sig at hafve nogen 
videre Prætention saa begiærer Esper Andersen at Repatationen : ved Dannemænd efter hans 
forteignelse og udvisning maatte eftersees, og ellers formente Esper Andersen at skee lige saa god 
ret paa sin hustruis weigne for hendis møderne arf som under hendis sødskende, skifteforwalteren 
her til mældede, angaaende parternis paastand om rente her af boet skulle betalis for deris 
møderne arfvepart da som det var Hans Olsens egne børn, og i berørte skiftebref mældis at deris 
capitaler skal bestaa hos faderen foruden rente saalenge børnen var hos deris fader og faderen 
hafver ladet sine børn Informere udi hvis dem teinlig nyttig var, saa og skal faderen hafve sørged 
for sinne sønners forfremmelse udenlands som Enkens laugwærge fore gifver ike heller mælder 
Jens Hansen Skov i sin til Willum Jacobsen gifne fuldmagt, om nogen rentis fordring, eller 
Specification der paa hvorvidt den Prætenderende rente til dem kunde restere, eller om de nogen 
rente var begierndis efter som der i nogle aar self har været myndig, til med er stoer 
widtløftigehed her i boet med Creditorenis fordringer og Sterfboeds middel ej  tilstræker at kand 
deris Prætensioner fyldis giøre skulle vel børnens indhold der ved observeret men som de 3de 
sønner ej self nu her er tilstæde, og forelæggis her paa skifted it forseigled skiftebref hvor efter 
børnen er tilreigned deris møderne arfvepart som før er mælt saa kand formedelst omrørte om 
stendigheder ingen af børnen nogen rente nu tilreignes men ved capitalen forblifven, men først af 
alle bør mens arfveparter afkorttis helften af de 38 Rd., som byeskrifveren Mads Pedersen fordre, 
og har fra Nørre herritsting erlanged Dom paa som er for den jord ved dend gaard Hans Olsen 
solte til Carl Olsen i Rønne beliggende it styke 20 Rd., og it styke jord 10 Rd., item for sine claring 
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paa skifted deris moder S: Sidzele Jensdaatter med it ark stempled papir tilsammen 8 Rd., hvor af 
dend hafver pant tillige med helften Dommens bekostning som og er 5 mrk. 5 skl., tilsammen, er 
29 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Desligste, og Mads Jensen i Rønne som hafver forvalted skifted efter S: Hans Olsens forige hustru  
Sidzele Jensdaatter som og fra Nørre herreds ting der paa har erværfved Dom at nyede Salarium 8 
Rd., og Dommens omkaastning som er 5 mrk. 4 skl., er tilsammen 13 Sld. 1 mrk. 4 skl., hvor af 
helften er 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., hvilked alt sammen skulle væred indført, og udlagt paa det skifte 
efter bemælte børnens S: Moder Sidzele Jensdaatter oprteted hvis aarsage skifteforwalteren her 
om frem stilled lowens Pagnie750: 10 Articul hvor ved børnen berørte Summa Prætensioner i den 
halfve part afgaar, skulle her om indfaldes videre Prætention søge sig derom som low og rett er 
gemæs hvor til skifteforwalteren den Remitered: Mads Jensen i Rønne efter forhen indførte Dom 
fordrer Salarium efter S: Hans Olsens forige hustru Sidzele Jensdaatter som ham i samme Dom 
afsagt inden Nørre Herrits ting 11 january 1704 er tilkiendt menlig Salarium forskifted at forwalte 
og omkaastning 5 mrk. 4 skl., er tilsammen penge 13 Sld. 1 mrk. 4 skl., her af Hans Olsens børn, og 
betaler helften 6 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Sognepræsten i  røe sogn Hr: Christen Lind tilkommer tiende som rester for Aa. 1702 af dend 19 
gaard i Røe sogn hvorom er dend 26 october 1703 imod hvis pandt Hr: Christen Lind imod laante 
penge hos sig hafde, liqvideret at der af ej meener rester end 14 skl., Nok rester tiende af dend 18 
gaard i Røe sogn for Aa 1703 Rug en tønde 10 mrk., en tønde Byg for 7 mrk., og en helgen skeppe 
1 mrk. 8 skl., og en tønde hafre 2 mrk. 8 skl., er saa Hr. Christensen fordring tilsammen med forde 
14 skl., penge 5 Sld. 1 mrk. 14 skl., tienesteløn for dette sidste aar fra paaske 1703 til aars dagen 
paaske 1704: for en fuldkommen aufls Carl 20 Sld., for en half vopsen Carl 10 Sld., og for en 
tieneste pige 8 Sld., er 38 Sld., hvor af Olluf Andersen for sin egen opwartning, og til sivn i dette 
Sterfboe saa og at belønne forde 3de tieneste folk med self skal nyde 18 Sld., resten ofverdrog 
Olluf Andersen, og for ænd sin moder Anna S: Hans Olsens, og Will Olluf Andersen af berørte 
Summa ej meere hafve end de 10 Sld., saa som hans moder og ved dette Sterfboe har haft stoer 
besvær, og opwartning fordressen widtløstigheds skyld og der for abføris den fulde Summa som er 
penge 38 Sld., saa som denne S: Mand Hans Ollufsen hafde dend 19 gaards steel i Røe sogn, som 
er it fæsteboe hans Kongl: May: berettiged hvor for observeres her ved Sterfboet hans Kongl: may: 
allermaadigste forordning til samme gaards udreedelse datered, Datered Kiøbenhavn dend 15 
january aar 1701, hvilked saa som ved samme gaard ej er fornøden meere end 4er bæster med, og 
videre fornødenhed som efter mældis opdrager til penge 50 Sld. 3 mrk.,  
Paa skiftestæden blef gifven at restere til Herrits fougden for Aa. 1703 en skeppe Biug anført for 
penge 12 skl., Skifteforwalteren for sin umage og besvær med dette skiftes widtløftighed mange 
reiser ved Prrocessernis af Creditoreneis indstefning, og deslige videre besværlig heder som her 
ved Sterfboet Dependerer med sin tieneris opwartning der for i alt penge 24 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage reiset til Sterfboet, og til Landstinged med denne stoer skrifning og 
besvær som dette widtløftige skifte foraarsaged saa vel paa Sterfboet første denne forretning at 
forfatte udi hannen dette skiftebref at skrifve, og Protocoleres, og er mange vedkommende efter 
rettning sedeler at med dehle saa og 2de gange paa alle kierke Sterfboe, og videre dette skes 
Berammelse at kungiøre, med ustempled papir til alt self at forskaffe, der for 60 Sld., Stempled 
papir til dette skiftebref for 1 Sld. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 6 mrk er 3 Sld., om sider møtte advarsel 
Capitain Casper Henrik Wester Wolts Kiereste angaaende en deehl pandtsat goeds om det 
skiftebref formældis opretted efter S: Anders Pedersen paa 18 gaard i Røe sogn dend 18 juny aar 
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1690 med der paa forhen af Capitain Casper Henrik Wester Wolts udgifne obligation med pandted 
der udi benegnte datered dend 3 january berørte aar 1690, og inden Øster herreit ting vedstaaed 
af bemælte Capitain Casper Henrik Wester Wolts dend 21 july 1690, hvor om berørte Capt: 
kiereste forlangende at vide efter rettning, hvor saa blef efterseet berørte opretted skiftebref som 
til dato hafver saa henstanden uden  nogen ende, saa blef ofver slag giort, med hvis gield som i 
berørte skiftebref findis indført Imod pandteds videre udfalder at Capitain Casper Henrik Wester 
Wolts for uden sit panttis verdie skulle blifve her til boet en anseelige Summa skyldig af Capital og 
Rentte, men som S: Hans Olsen Enke angifver at saa strax efter hendis første S: Mand Anders 
Pedersens skifte var kommen til ende hendis sidste S: Mand Hans Ollufsen ved tvende mænd skal 
hafve beskiked Capitain Casper Henrik Wester Wolts, om sidt pandtis indløsning, som ej siden til 
dato er skeed, og det om mældende pant siden er af hendt, og nu ike her i Sterfboet at finde, kand 
der med her paa skifted ike der om nogen videre foretagis men af skifteforwalteren den handling 
her fra skifted Remiteret til low og rett. Efter forhen indførtte stefning er nu her til Sterfboeds 
gield at indføre at Seqvestrere efter Welb; Hr: Lands Dommer Ancher Mullers befalling i samme 
landsting stefning, datered den 19 November 1703 udi dend sag Jes Rask, og erman Bohne 
Clausen, ved landstings retten har giort anhendig for 25 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
Summa Summarum ofver den foran indførte bort skyldige gield og Prætension andrager i alt til 
penge 1388 Sld., 6 skl.,  
Liqvideret blifver saa Gielden høyere end forskrefne dette Sterfboes middel som er og andrager 
penge 311 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Af denne Summa korttis af børnens anparter som før ermælt, til byeskrifveren Mads Peders 
fordring penge 29 Sld. 3 mrk. 5 skl., Iligemaade til hvis Mads i Rønne som har forwalted skifteded 
efter børnens S: Moder, og paa sin Salarium Dom er hverfved, der af børnen betaler helften 6 Sld. 
2 mrk. 10 skl., Nok korttis paa S: Hans Ollufsens søn Hans Hansen Skovs arfve part som Hans 
Andersen Smid i Rønne til ham og paa hans weigne hafver fornøyet og betalt 9 Sld., som er først 6 
Sld., nok for kaast og fortæring ved sin reisen ophold formedelst vindens Contrarie da Hans 
Hansen skulle reise til Kiøbenhavn 2 Sld., til Olle Pettersen i Rønne bekommet 11 Sld., til at løste 
sine klæder for er 9 Sld., fuldmægtigen Willum Jacobsen paa berørte 3de Sønnens weigne vilde 
herom af Hans Andersen hafve beviis Hans Andersen vil det lowlig beviis at Sønnen Hans Hansen 
Skov rigtig har bekommed berørte 9 Sld., og vil ike formode at Hans Hansen det self kund benefte 
hvor om deris fuldmægtig Willum Jacobsen dem vil til skrifve og lofved Hans Andersen der til 
nøyagtig at svare som gemæsser: nok korttis Hans Hansen Skov paa sin møderne arfve part som 
hand af Niels Larsen i Røe sogn bekommed hafver, og med Hans Hansen Skovs egen haand 
beviises 6 mrk., Saa blef da til forskrefne Prætensioner, og Gields fordringer den 21 Febr: berørte 
aar 1704: giort udlæg i følgende maader nemlig: Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans 
Henrik Skor for sin fordring først 24 Rd., hvor for til ham er i pandt lefvered en brøger kedel som til 
som her i boet er i pandtsat af Capitain Casper Henrik Wæster Walt hvilken brøger kedel Hr: Ampt 
skrifveren ved 2de mænd hafver ladet taxere, efter der  om deris taxtis indhold som er lydende 
Anno 1704 dend 10 january hafver vi under skrefne tvende borger i Rønne beseet, og wurderet en 
brøger kiedel som S: Hans Olsen Skov til Amptskrifveren Hans Henrik Skor skall hafve i pandtsatt, 
og til fore skal hafve tilhørt Hr: Capitain Casper Henrik Wester Walt. Samme brøger kiedel kand vi 
ej wurdere høyere end for 36 Sld., siger 36 Sld., hvilket vi saaleedis med voris egne henders 
underskrift, de ved kommende til efter retning, bekræfter i Rønne den ut Supra Hans Pedersen 
Vang. Hans Andersen, hvor for amptskrifveren forblifver ved berørte sit pandt, der af fordrer 
amptskrifveren rentte efter sin sedel indhold 5 Rd. 1 mrk. 5 skl., Item for en fiening smør fordrer 3 
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Rd, 1 mrk. 8 skl., Nok laant ham penge 5 mrk., er 9 Rd. 4 mrk. 13 skl., hvor for efter som delt 
beteved gods amptskrifveren bekommer saa vel som andre her udi indførtte Creditorer Proqvota 
udlæg saa som dette boets middel ej kand tilstræke, hvor om her efter videre mældis naar først 
det blifver her af boet udtagen som fuld bereignis, blifver saa igien som Hr: amptskrifveren af sin 
fordring fuld bereignis 41 Sld. 6 skl., nok anføris her ved der for hand her udi bereigning Lands 
gielden for det aar 1703: af den 18 gaard i Røe sogn, opdrager 12 Sld. 1 mrk. 9 skl., Contributionen 
fra 1. january 1703 til 1. january aa 1704 af berørte 18 gaard i Røe sogn 5 Sld. 4 skl.,   Summa 58 
Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
 
Hvor for Hr: Amptskrifver her ved er giort indførsel i dend 18 gaard i Røe sogn, og lofved Enkens 
søn Olluf Andersen at vil denne forde Summa til Hr: Amptskrifver betale, og indlyste, saa som hand  
formeener sig til gaardens indløsning, nermest at være berettiged,  
Sognepræsten Hr: Christen Linds forde tiende som opdrager for 1702, og for 1703 som for ermælt 
til sammen 5 Sld. 1 mrk. 14 skl., der for  er tillagt, en benkedynne paa gul bon røe sterned 3 alen 
lang tnigned med 0 for 3 mrk. 8 skl., en gl. benkedynne paa gul bon 2½ allen lang teigned med it 
kaas for 2 mrk. 8 skl., No. 22 en benkedynne paa gul bon som er syed med gul under foer ungefehr 
4 allen lang sat for 1 Sld 2 mrk. it sort røgged, og stierned tyrnød for 1 Sld. 3 mrk., en røe grimmed 
Qvigekalf for for 1 Sld., til ofvers 1 mrk. 8 skl., til Herrits fougden rester for 1703 en skeppe Biug er 
ansat for 12 skl., tillagt, hos Olluf Andersen at hafve disse 12 skl.,  
Skifteforwalteren Salarium 24 Sld., tillagt en bolster under dynne teigned med T+ for 3 Sld. 2 mrk., 
en gl. bolster ofver dynne teigned medG sat for 3 Sld., en bolster hofved dynne teigned med H for 
5 mrk., it 8 kandted sølf bægger vog 5½ laad á 3 mrk er 4 Sld. 8 skl., en sølf skee med it halffladt 
skaft teigned med I I S : A D D  vog 3 laad 1 qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk. 12 skl., en brøger kedel 
paa 2 tønder stoer er vigtig 3½ lispund punded sat for 1 mrk. 8 skl., er 21 Sld., her af til ofvers 10 
Sld. 3 mrk., her af leggis  til Olle Andersen 2 mrk. 4 skl.,  
Skifteskrifveren for sin umage som før ermælt i alt 60 Sld., udlagt it sort røgged studnød for 14 
mrk., en røe grimmed Koe for 5 Sld., No. 7. en gul ranned ullen ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., No. 
33. en blaae ranned ullen ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., 2 sølf begger i pandt fra Hans Madsen gul 
lender i Knudsker sogn 24 Sld., 34 smaa sølf knapper for 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., en sølfskee teigned 
med P I S R C D  vog2 laad 3 qvintis á 3 mrk er 2 Sld. 4 skl., en flad skafted sølf skee med en ktands 
paa foruden navn vog 3 laad ¼ qvintin á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk. 3 skl., en gul ranned hiem giort 
ofverdynne No. 1. for 3 Sld., No. 2. en grøn linnen lapped, og stopped under dynne for 1 Sld. 2 
mrk., 2 puder med olmerdugs vor No. 10. og 11. i lillestuen for 3 Sld., No. 15. og 16. hofved bolster 
dynne for 2 Sld. 2 mrk., teigned med E M i en liden jern bøyel kaarde for 2 mrk., en Hør wefvel 1 
mrk.4 skl., 3 smaa sølfskeer vog 7 laad 3½ qvintin á 2 mrk. 8 skl for 4 Sld. 3 mrk. 11 skl., til ofvers 1 
mrk. 10 skl.,  
Stempled papir til skifte brefved 3 Rixd. 4 mrk. 8 skl., udlagt 2 gl. Gies og en Gaase for 3 mrk., ved 
skifteskrifverens udlæg for 1 mrk. 8 skl.,  
Wurderings mæmdene for deris umagr hver 6 mrk er 3 Sld., udlagt No. 5. en blaae ranned dantei 
vors ofver dynne for 6 mrk., No. 6. en blaae ranned dantsier vaars ofver dynne for 7 mrk., til ofvers 
1 mrk.,  
Nok anføris efterskrefne som hafver giort forstrekning til S: Hans Olsen begrafvelsis bekaastning og 
der for af Sterfboeds middel hafver bekommed forsikring foer som de, og i hende hafver og af 
tilstæde værende vedkommende dem lefvered. 
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Peder Rosman i Rønne efter sin Spification fordred som der til opdrager penge 35 Sld. 3 mrk. 12 
skl., der paa lefvered en røe stud og en brun stierned stud begge for 18 Sld., it røe grimmed 
studnød, og it røe herred studnød for 8 Sld., en jern karkelofven som stoed i stuen er taxered for 
15 Sld. 2 mrk., til ofvers 5 Sld. 2 mrk. 4 skl., 
Peder Bendsen i Clemmedsker sogn som og hafver til S: Hans Ollsen begrafvelse forstragt og i 
forsikring hafve it skab og it steen bord i stuen og opdrager forstrekning til penge 19 Sld., udlæges 
berørte skab som er med fire døren, og to laasse for taxered for 14 Sld., it steen bord med lugt 
foed og skoffe er sat for 8 Sld., til ofvers 3 Sld.,  
Niels Larsen i Røe sogn som hafver og forstragt til denne S: Mands Hans Ollufsen begrafvelse 
opdrager til penge 7 Sld. 3 mrk., og i forsikring stilled som nu udlagt it sort hielmed Tyrnød for 7 
mrk., en grøn malled kiste med laas 2 Sld., en brun borked skin sengedynne for 2 Sld. 2 mrk., it 
madskab med 2 dørre, og en kaas for 6 mrk.,  
Hans Jensen i Røe sogn som og hafver forstragt til Sal: Hans Olsens begrafvelse reede penge 15 
Sld. 3 mrk. 8 skl., der for i forsikring stilled som nu udlæggis, en jern karkelofven i lille stuen med 
fødder for 12 Sld. 2 mrk., en laasfast kiste benk med jern hengsler 8 mrk., en Meusqvet for 4 mrk., 
en blik patron taske ofver klæd med ryslæder for 1 mrk., en nye opretted tønde af gamle stufver 
for 8 skl.,  
Hans Andersen Smid i Rønne for lig beslag til denne S: Mands ligkiste Accorderet for 7 Sld., og 
forsikring udi efterskrefne som nu der til indlæggis it røe grimmed studnød for 4 Sld., it røe 
hielmed studnød for 4 Sld., til ofvers 1 Sld.,  
Hans Nielsen Smid i Rønne for lig beslaged til S: Hans Olsens lig kiste som og er Accorderet for 7 
Sld., der paa bekommed penge for 4 mrk. 14 skl., er 5 Sld. 3mrk. 2 skl., der for forsikret udi og nu 
udlagt, en soer hielmed Koe lided hvid ofver boven for 5 Sld., 2 jernede hamle uden seeler ofver 
porthused,  
hvilked saaleedis er paa Sterfboet udlagt med saadan Condition at der som nogen kunde hafve her 
paa nogen anke eller Prætension for dett at dette saa nødvendig til denne S: Mands begrafvelse er 
anvendt, søge der om hvad low og rett der ved kand medføre, hvor til det er henvist saa som den 
handling af Enken, saaleedis er Passeret og goedsed nesten er halded, førend skifted kom til ende, 
Og som S: Hans Olsen hafver haft dend 19 gaards i Røe sogns steel under aufling og dyrkelse, 
hvilked gaard er hans Kongl: May: fæste boe som før ermelt. Saa observeres her ved dette 
Sterfboe der om hans Kongl: May: allernaadiste ordning som forhen, og her udi er anført til 
gaardens udreedelse som der til er udlagt opdragende til penge 50 Sld. 3 mrk., nemligen røed 
Hoppe med gul rompe, og maen er sat for 12 Sld., en sort brun Hoppe for 10 Sld., en sort stierned 
Hestgilling for 11 Sld., en gul brun ugilled Hest som det høyer øre er af skaaren  for 8 Sld., for 
nødene sæde korned til sammen forberørte 19 steel som i sin tilliggelse en ganske ringe blef 
angifven at være nødvendig ½ tønde Rug for den pris anført som  nu lands kiøb er 1 Sld., en tønde 
Biug og anført for 1 Sld. 2 mrk., Item iligemaade 5 tønder Haure tønden efter land kiøbet som nu 
er for 2 mrk., er 2 Sld. 2 mrk., her for er udlagt en slet sort Koe for 5 Sld., en ploug med jern knif og 
skiær, løbere ringe jul, og bøsse for 2 Sld. 2 mrk., en træ brake hammel med baste seeler og cabel 
hammel reeb og it drette reeb af cabel med 2 ringe udi sat for 1 mrk. 8 skl., en jerned hammel 
cabel seeler og jern nagle for 1 mrk. 8 skl., en gl.  wogn uden stier for 1 Sld. 2 mrk.,  Summa 50 Sld. 
3 mrk., Den forhen her udi anførte omdrag om hvis her i Sterfboet imidlertiid skifted hafver væred 
opholded er fortæred og i Sterfboets middel afgaar er førhen udi Specificeret, og der for nu ej 
anderleedis anføris end for Summen som er opdragen til penge 43 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
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Item bereignis, og nu til fuld udlæg hvis fra Sterfboets middel, afgaaen, og bort falt til de dette 
Sterfboe paaførte Processers bekostninger, foruden hvis som end yder meere resterer som til Bye 
og Herrits skrifveren Mads Pedersen i Rønne hans fordring er anført og der ved forhen her udi er 
Specificeret  som opdrager til penge 12 Sld. 2 mrk., desligeste og hvis Enkens laugwærge Jep 
Hansen for sin umage ar desendere sagerne er Accorderet fore, og Specifiseret at hafve som 
opdrager til penge 8 Sld., den forhen indførte tienesteløn som er bereigned i alt paa 38 Sld., der af 
tilkommer Enken som før ermelt 20 Sld., og er hende der for udlagt en sort graae Koe sat for 5 Sld., 
en gl.Gaas for 1 mrk., 5 Faar á 3 mrk 8 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., en 2 spanne kaabber kedel vog 7 
skaalpund á 1 mrk. 6 skl er 2 Sld. 1 mrk. 10 skl., en kaabber kedel paa en kitte stoer vog 3½ 
skaalepund á 1 mrk. 2 skl er 3 mrk. 15 skl.,  No. 38. en linnen pude uden waar for 3 mrk., en sølf 
skee teigned paa skifted med Claus Hartwig 1651. vog 2½ laad á 3 mrk er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en 
Thin skaal paa en pott stoer med 20 ben øren veier 3½ skaal pund á 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 6 skl., 6 
goede smaa Thin tallerken paa bonden teigned med Hans Olsen vog 7½ skaale pund á 1 mrk. 8 skl 
er 2 Sld. 3 mrk. 4 skl., en mæssing kysestage med dreied pibbe, og drefven foed foruden plade for 
2 mrk., til ofvers 3 skl.,  
Olluf Andersen er tillagt at betalle tienesteløn for penge 18 Sld., derfor er udlagt 3 Faar á 3 mrk. 8 
skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., it Lam for 2 mrk., to stoer hengsler for 3 mrk., it fyrre bord med 2 skoffer 
og foed for 2 Sld., i port hused, it sengested med en side, og en gaul er sat for 1 Sld., it sort brun 
Horsføll i anded aar gl. for 2 Sld., it sort braaged qvigenød for 2 Sld. 2 mrk., en sort røgged 
qvigekalf for 1 Sld. 2 mrk., en røe braaged qvigekalf for 1 Sld. 2 mrk., en gl. linnen senge dynne 
teigned med E for 3 mrk., 2 nesten nye Thin fade som en half dybbe teigned med C B H . L M I D  
1677 vog 7 skaalpund á 1 mrk. 8 skl., saa som ded er got mangut er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en linnen 
hofved dynne teigned med A for 1 mrk. 4 skl., til ofvers 4 skl.,  
Rasmus Hansen i Røe sogn fordred høsteløn i sidste afvigte høst 7 mrk. 4 skl., tillagt, en lang høfl 
for 1 mrk. 4 skl., en ploug høfl for 12 skl., endnu en ploug høfl for 8 skl., en stolpe naur for 1 mrk., 
2 smaae naure á 6 skl er 12 skl., en bred bladet øpse for 8 skl., en stok øpse for 2 mrk. 8 skl.,  
Peder Hansen Cal fordrer tienesteløn 4 mrk. 12 skl., tillagt, it skrin foruden laas for 3 mrk., it læse 
bord med skaft for 12 skl., en krak øpse for 1 mrk.,  
Jep Hansen i Østerlaursker sogn for sin umage at laugwærge Item til sivn og foravar for Enken til 
Sterfboeds middels Conservation med videre 3 Sld., tillagt  6 smaa Thin tallerken med brede 
bræder, og it gl. Sal sirken vog 7½ skaalepund á 1 mrk. 4 skl.,  er 9 mrk. 6 skl., it fladt gl. bruded 
Thin fad teigned med B I O  it lided bruded tin fad med H O S  og en bon af en tallerken veier 4 
skaalpund á 1 mrk., til ofvers 1 mrk. 6 skl.,  
Efter forhen indførte skiftebref efter S: Hans Ollufsens Skovs første S: hustru opretted den 18 Febr. 
1692 tilkommer den S: Qvindis elste søn Jens Hansen Skov sin møderne arf 100 Sld., der paa er til 
afkortning førdt af hvis byeskrifveren Mads Pedersen i Rønne har hended Dom paa og skulle udi 
samme skiftebref væred udlagt helften der af før ermælt som er penge 29 Sld. 3 mrk. 5 skl., Item 
helften af dend Salarium Mads Jensen i Rønne tillige med omkostningen hafver hended Dom paa 
som er 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., Kommer der af paa denne laad til afkortning penge 7 Sld. 1 mrk. 3 skl., 
blifver saa igien 92 Sld. 2 mrk. 3 skl., Hvor for er udlagt af dend 18 gaard i Røe sogn foruden ded 
Hr: Amptskrifver er giort indførsel foer som er hertil udlagt eller indført for penge 28 Sld. 1 mrk. 2 
3/5 skl., af en beslagen Karm wogn med hienner ty og behør at have 13 Sld. 1 mrk. 6 skl., en fiering 
stoer kaabber kedel vog 9 skaalpund á 14 skl er 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., 3 stoer Thinfade, bag paa 
bonden teigned med No. 1.2.3. vog 18 skaalpund got mangut i væster lade 2 Sld. 2 mrk., en boer 
jern tre foed for 3 mrk., en jerngryde kraag for 1 Sld. 1 mrk., med axel med 2 kraage til en vegt og 
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2 skaale pund reed for 1 Sld., en ege ørk med foedunder og 3 engel hofveder paa for 10 Sld., it røtt 
wefved lesned sengklæde 6 Sld., it grøn waar skab med to rum udi nemlig en dør og en dragskoffe, 
begge laasfaste sat for 2 Sld. 5 bagge rester a 1 mrk er 5 mrk., en grøn dreiels borddug 5 alen lang 
2 Sld., en finnere dreield borddug for 3 Sld., it spoel skadedbenkedynne waar 8 alen lang for 2 Sld., 
en flindt Mosqvedon som er noged for derfved der for er sat for 1 Sld., it ølkar paa 5 fieringer stoer 
for 2 mrk., endnu it øl car paa tilled paa 2 tønder stoer er sat for 2 mrk., 6 tomme tønder á 4 skl er 
1 mrk. 8 skl., en grynne rifve for 1 mrk. 4 skl., en gl. tønde for 4 skl., en kiste laasfast paa tilled til at 
for vare røgged Kiød udi for 1 Sld., en sort røgged Koe for 5 Sld., it ploug skiær for 1 mrk. 4 skl., 
Efter forhen indførtebref efter S: Hans Ollufsens første S: Hustru opretted, dend 18 febr 1692 
tilkommer dend S: Qvindis anden søn Olluf Hansen Skov sin møderne arf 100 Sld., der paa er til 
afkortning først af hvis Byeskrifveren Mads Pedersen i Rønne har hended Dom paa, og skulle udi 
samme skiftebref væred udlagte helften af som før ermælt som er penge 29 Sld. 3 mrk. 5 skl., Item 
helften af dend Salarium Mads Jensen i Rønne tillige med omkaastningen hafver hended Dom paa 
som er 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., komme der paa denne laad til afkortning 7 Sld. 1 mrk. 3 skl., blifver saa 
igien 92 Sld 2 mrk 13 skl., Hvor for er udlagt at hafve af dend 18 gaard i Røe sorn foruden ded Hr. 
Amptskrifveren er giort indførsel foer som  er her til udlagt penge 28 Sld. 1 mrk. 2 3/5 skl., af en 
beslagen Karm wogn med hinnertøy og behør at hafve 13 Sld. 1 mrk. 5 skl., en span stoer kaabber 
kedel vog 5 skaalpund á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 2 mrk. 4 skl., 6 gamle brudene Thin fade vog lispund 
skaal punded er sat for 1 mrk., er 4 Sld., Juhl eger til 8 juhl tildammen sat for 1 Sld. 1 mrk., en ullen 
og linnen senge dynne teigned med C er sat for 1 Sld. 3 mrk., en nye wefved benkedynne 6 alen 
lang i porthused er sat for 2 Sld., 4 støker blaae spat lagen af ullen og linnen tøy i stuen er sat for 3 
Sld., en laasfast fyrre kiste med 2 læd ike udi er sat for 2 Sld. 2 mrk., Hos Niels Hansen Bagger i 
Rønne som hand er skyldig, og self har vedgaaed 5 Sld., til Hr: Jørgen Sandbyes, 2 syede hiøndis 
waar hver for 5 mrk er 2Sld. 2 mrk., it damaskis hand klæde 6 alen lang 1 Sld. 2 mrk., it grønt 
bordklæden som er 5 alen langt med lister om for 5 Sld., it flaske fordre med 6 rum udi og ingen 
flasker til inden udi klæd med røtt klæde, og laasfast sat for 1 Sld. 2 mrk., it par stoer mæssing blik 
derfven lysestage medholte sat for 2 Sld. 2 mrk., en kaabber sy vog 2½ skaalepund á 1 mrk. 2 skl er 
2 mrk. 13 skl., en Thin natt potte vog 3 skaalepund á 1 mrker 3 mrk., en rul med jern tappe, og 
skiole for 1 Sld. 3 mrk., en skov sleede med jern videre udi for 1 Sld., it støke sauf for 1 Sld. 2 mrk., 
it bord som nu er opsat i porthused for 1 Sld., it fier kandted wraae skab for uden laas med 2 rum 
udi sat for 1 Sld. 2 mrk., en sort hatt med sort fløyels hatte bon med en sølf spende og en sølf 
kandt paa enden for 1 Sld., en rys lædres sadel med sadel jord sy bøyle og it bidzel, og it bidzel 
med mæssing pulle paa, og it gammel blaatt skab sat for 3 Sld., it par krauf støfle med 2 sporre og 
spor læder for 2 Sld. 2 mrk., en brun klædis kioel med adtskillig forre, og er vendt sat for 1 Sld. 2 
mrk., it flamsk enkel age dynne waar for 2 mrk., en reise caskiet af brunt klæde for 1 mrk. 8 skl., til 
ofvers 3 skl.,  
Efter forhen indførste skifte bref efter S: Hans Olsens første S: Hustru, opretted den 18 February 
1692, tilkommer den S: Qvindis 3de søn Hans Hansen Skov, sin møderne arfve 100 Sld., der paa er 
til afkortning først af hvis Byeskrifveren Mads Pedersen i Rønne har hendet Dom paa, og skulle udi 
samme skifte brefvet udlagt, helften der af som før ermælt som er penge 29 Sld. 3 mrk. 5 skl., Item 
helften af den salarium Mads Jensen i Rønne tilligemed omkaastningen hafver hendet Dom paa, 
som er 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., kommer deraf paa denne laad til afkaartning 7 Sld. 1 mrk. 3 skl., Nok er 
paa denne laad til afkortning som hand forhen af sin møderne arf har opbaarren, og Hans 
Andersen Smid i Rønne for S: Hans Olsen til ham betalt hafver som forhen her udi er mældet penge 
9 Sld., Item bekommed af Niels Larsen i Røe sogn efter hans qviterings indhold penge 6 mrk., som 
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de bekommer udlæg forre, blifver Hans Hansen Skovs anpart som hand her af boet bekommer 
udlæg forre 81 Sld. 2 mrk. 13 skl., Hvor for han er tillagt, at hafve dend 18 gaard i Røe sogn 
foruden det Hr: Amptskrifveren er giort indførsel fore som her til er udlagt penge 28 Sld. 1 mrk. 2 
4/5 skl., af en beslagen Karm vongs wogn med hinnertøy og behør at have 13 Sld. 1 mrk. 5 skl., en 
metal gryde paa en span stoer vog 9½ skaalpund á 6 skl er 3 mrk. 9 skl., en metal gryde paa en 
kitte stoer vog 9 pund á 6 skl er 3 mrk., det minste par mæssing blak lysestager med hatt der til for 
2 Sld., en fyrre kiste uden laas med 2 jern hhand grefver udi for 2 Sld., it flamsk benkedynne waar 
8 alen langt for 6 Sld., en nye wefved benkedynne under windue i stuen 6 allen lang No. 36 for 2 
Sld., en dito med gul bon, og grøn ranned foer 3 alen lang teigned med 4er tal ligger i stuen for 
bord enden sat for 6 mrk., it slees lærrits pude waar med strik for 4 mrk., it brue lærrits tvende 
waar med strik for 3 mrk., it brad sped af jern for 1 mrk., it syed hiøndis waar paa brunt klæde, 
med barket skin under med frønser om No. 3 med en flagt øren udi for 4 mrk., endnu it syed 
hiøndis waar paa brunt klæde, og barked skin under, og frønser omkring, medadtskillige blomster 
paa No. 5. for 4 mrk., it flamsk hiønde med grønt under foer foer er teignet med No. 5 . sat for 4 
mrk., en gl. wefved agedynne med gul under foer no. 7. sat for 2 mrk., hos Esper Andersen af en lys 
brun Hest gilling at have penge 5 Sld. 2 mrk., i stuen No. 29. en bolster pude med lin waar, og strik 
for 6 mrk.,  en gl bolster hofved dynne teigned med ./. er i porthuset sat for 4 mrk., No. 30. en 
bolster pude uden lin waar, og i stuen for 5 mrk., i lillestuen it gl. forslidt bruegarns lagen for 2 
mrk., som er teigned med No. 20. it bedre bruegarns lagen No. 21. for 4 mrk., it blaae priked 
sengklæde af den tiertøy for 2 mrk., en stoer saltere tønde 2 mrk., it lødet fyre bord i stuen for 2 
mrk. 8 skl., en løden sort malled kiæp med en elftenbeens knap paa 1 mrk., it par nye finne læders 
skoe 4 mrk., 2 flamske hiøner med røt wadmel under forred á 6 mrk er 3 Sld., it stoer dybt Thin fad 
med it navn paateigned udi træk med en croneører nu teigned paa borden med H O S navn, veier 
4 skaalpund á 1 mrk. 8 skl., er 6 mrk., it ølkar paa Steerhus tilled paa 2 tønder for 4 mrk., en carbin 
rim, med mæssing sølie, og spender hage for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 9 skl.,  
Niels Larsen i Røe sogn tilkommer som før ermælt 6 mrk., tillagt en mæssing lysestage med dreied 
pibe, og dreven foed med plade for 4 mrk., it ølkar paa 3 tønder stoer paa tilled er sadt for 2 mrk.,  
Hans Andersen Smid i Rønne tilkommer og som før ermælt 9 Sld., hvor førhen  er udlagt først som i 
Rønne hos Hans Andersen med nu findis nemlig, 11 styker Contrafeier, som én deel er fordre fued 
af utøy, og af møll, og i styker brut for 1 mrk. 4 skl., 7 styker gl. jern plader som er mest but rusted, 
og har væred brugt til én deel karkelofver, hvor tilhør 2 skeener sat for 14 mrk., en liden bagstoel 
som er opraaned sat for 4 skl., en gl. mæssing lykte som er i styker baade paa hornen, og 
mæssinged sat for 4 mrk., 2 gl. rammer foruden Contrafeier sat for 4 skl., nogle styker af it gl. 
raaded skab, som ej duer til anded end brende for 4 skl.,  it gl. ganske udyktig deignetrug sat for 
brende 5 skl., en gl. nattestoel som fanttis i styker for uden bon 8 skl., nogle stomper af en gl. spin 
rok 1 skl., endnu tillagt en flamsk agedynne med røt foeder under 2 Sld., en syed Agedynne 
teigned med No. 8. for 4 mrk., med røt foer under it flamsk hiønde med grønt under foer No. 6. er 
sat for 3 mrk. 2 skl.,  
 
Efter forhen indførte skiftebref efter S: Hans Olsens første S: Hustru, opretted 18 Febr: 1692. til 
kommer den S: Qvindis eldste daatter Karne Esper Anders i Røe sogn, hendis møderne arf. 100 Sld., 
der paa er til afkortning i først af hvis Byeskrifveren Mads Pedersen i Rønne, har hended Dom paa 
og skulle udi samme skiftebref væred udlagt helften der af som før ermælt, som er penge 29 Sld. 3 
mrk. 5 skl., Iten Helften af den Salarium Mads Jensen i Rønne tillige med omkaastningen hended 
Dom paa som er 6 Sld 2 mrk. 10 skl., kommer deraf paa denne laad til afkortning penge 7 Sld. 1 
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mrk. 3 skl., blifver saa igien 92 Sld. 2 mrk. 13 skl., hvor for er udlagt, at hvor af den 18 gaard i Røe 
sogn foruden ded Hr: amptskrifveren er giort indførsel fore, som er her til udlagt, penge 28 Sld. 1 
mrk. 2 3/5 skl., en sort som er hvid i lysken 5 Sld., en brun ugilled foele 8 Sld., en felbred skin trøye 
med skin under 4 mrk., en brun klædis kioel med bat under foered, og it par brunne bopser under 
fored med hvidt læred som ej er vendt sampt 2 brun klædis half ermer er sat for 12 Sld., 2 gl. wogn 
ree, 2 gl. heele juhl og 2 gl. itu brute jul er sat for 5 mrk., 2 nye høe stier 2 mrk., en brendeviins 
pande med hatt og bibber er vegtig 2 lispund med á 1 mrk. 8 skl er 12 Sld., 2 kamme slee mæller 
med aag paa 4 mrk., en stoer rød ørk som er laasfast for 12 Sld., en røe hielmed braaged Koe 5 
Sld., en lys brun Hest gilling for 11 Sld., der af at have 5 Sld. 2 mrk., en alumed løen Thin pels, eller 
trøye med 28 smaa tin knapper udi 2 mrk., it par alumit skin bopser under foered med læred og 
mæssing hager udi og  10 sorte haar knapper udi er sadt til sammen for 6 mrk., til ofvers 3 mrk. 5 
skl.,  
Efter forhen indførte skiftebref efter S: Hans Ollufsens Skov første hustru opretted dend 18 Febr. 
1692 tilkommer denne S: Qvindis yngste daatter Anna Hansdaatter, som Hans Andersen Smid i 
Rønne er værge for, hendis møderne arf 100 Sld., der paa til afkortning først hvis Byeskrifveren 
Mads Pedersen i Rønne har hented Dom paa, og skulle udi samme skiftebref væred udlagt, helften 
derag som før ermælt som penge 29 Sld. 3 mrk. 5 skl., Item helften af den Salarium Mads Jensen i 
Rønne tillige med omkostningen hafver hermed Dom paa som er 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., kommer 
deraf paa denne laad til afkortning penge 7 Sld. 1 mrk. 3 skl., blifver saa igien 92 Sld. 2 mrk. 13 skl., 
hvorfor er udlagt at hafve af den 18 gaard i Røe sogn, foruden ded Hr: Amptskrifveren er giort 
indførsel foer som er her til udlagt penge 28 Sld. 1 mrk. 2 3/5 skl., en gul anstrøgen kiste med jern 
beslag paa, og jern grefver udi med runt laag, og H O S  navn paa sat er taxered for 10 Sld., i lille 
stuen, it himmel sengested med sorte uræden stolper, er sat for 8 Sld., 3 styker blaae priked spar 
lagen, og en kappe der til, af dantzier tøy for 2 Sld., No. 12. og 13. to puder med bolster vor, og lin 
waar med strik á 6 mrk er 3 Sld., No. 14. en bolster hofved dynne for 1 Sld. 1 mrk. No. 17. og 18. 2 
bolster under dynne er hver sat for 5 Sld., er 10 Sld., en kaabber kedel paa en tønde stoer vog 1. 
lispund 13 pund, punded sat for 1 mrk. 6 skl., er 9 Sld. 3 mrk. 14 skl., it heel dybt Thin fad, og it 
mindre dybt Thinfad paa det nermeste teigned H H S  1680. paa det andet staar teigned 4 § 2P 
1672 
Vog 6 skaalepund 2 Sld. 2 skl., it himmel sengested for i stuen nu i boet hused for 7 Sld., en flamsk 
benkedynne som er priked med hvidt allumit skin under 3 alen lang 2 Sld. 2 mrk., I stuen en bolster 
sengedynne teigned med H O S og der hosen blekplet for 3 Sld. 2 mrk., No. 34. en bolster hofved 
dynne i stuen for 1 Sld. 2 mrk., paa wæster loen it stoer gl. øll car for 2 Sld. 2 mrk., it madskab i 
hughused for 1 Sld. 2 mrk., en lyng rifve med skaft for 12 skl., leger saa fra sig her af 2 mrk. 1 skl.,  
 
Bye og herrits skrifveren Mads Pedersen som sin anpart af S: Hans Ollufsens børn møderne 
arfvepart som før ermælt, og er 29 Sld. 3 mrk. 5 skl., er nu der for udlagt efterskrefne, en røe 
skiolded og stierned Koe for 5 Sld., en røed stierned Hest for 13 Sld., it mæssing fyhr beken for 1 
Sld. 2 mrk., fem flade Thin fade som nu er nuremered paa bonden med 1 2 3 4 5  vog tilsammen 
femten skaalepund er sat for 1 mrk. 4 skl er 4 Sld. 2 mrk. 12 skl., en hand qvern med hus og bind 
sampt under jern foruden seiel for 5 Sld., en jern hand stang med en klouf foed er sat for 2 mrk., it 
stoer hug jern for 9 skl.,  
Mads Jensen i Rønne for sin Salarium efter skrefne indførte meening paa skiftede efter S: Hans 
Olsens første S: hustru Sidzele Jensdaatter som med omkaastninger 13 Sld. 1 mrk. 4 skl., af hvilked 
efter som det skulle waaren udlagt i samme skifte, hvor om skiftebrefved ej formælder bereignis 
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berørte S: Hans Olsens børn der af dend halfve part som er 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., hvor for til Mads 
Jensen er udlagt en slet brun meehr 8 Sld., til ofvers 1 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Nok tilkommer Mads Pedersen Byeskrifver af sin fordring som udi de sidste dette Sterfboe 
vedkommende Prosser foraarsagedis at tage beskrefven med laad sedel, og andreducomenter 
bekostning, sagen Enken og vedkommende ike strax hafde penge at betale med for hvis samme 
brefve kaastede at beskrefven som Mads Pedersen hafver betroed Sterfboet, og der for billig 
treagtedis hammen skeefuld udklæ, der for som er 3 Sld. 3 mrk., hvor for til ham er udlagt 3 støker 
Faar styked er sat for 3 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en Thin kande 5 vog 2½ skaalpund á 1 mrk. 
8 skl., er 3 mrk. 12 skl., en ege tønde i krobhused for 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner som i forskrefne maader er fuld udlæg for giort 
penge 943 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
blifver saa igien af Sterfboeds middel til ofvers somandrager udi 
 penge 132 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Der imod endnu videre bort skyldig Gield som opdrager naar ald omdrag og i forberørte maader 
fra reigned penge 400 Sld. 2 mrk., blifver som til hver Sldis betalning af bemelte beholdning 
Proqvota penge 1 mrk. 5 skl., 2 194/401 d. = hvor for en hver her efter skeer udlæg Proqvota. Saa 
vidt paa Sterfboet dend 18 gaard i Røe sogn er forretted tilganged og Passeret udi voris under 
skrifvis nærværelse des til vidnisbiurd under vore hender, og signeter  
Skiftesteden dend 22 february Anno 1704. Gregers Christensen.          H: Brugman.  
Willum Jacobsen.                   Hans Andersen.                          Esper Andersen                              paa 
Enkens weigne Jep Hansen.            Hans Jensen.             Niels N:L:S: Larsen. 
 
Saa er da til forskrefne øfrige bort skyldige Gield, giort Proqvota udlæg saa som de  
Herfor udi efter haanden er indførte nemlig: 
Kongl: May: Amptskrifver og Ridefougd Hr: Hans Henrik Skor tilkommer foruden den forhen 
indførte fordring som før ermælt penge 14 Sld. 2 mrk. 13 skl., Kand der for Proqvota til komme 4 
Sld. 3 mrk. 6 skl., der for udlagt, ofven brøger kedel hos skifteforwalteren at  hafve disse 4 Sld. 3 
mrk. 6 skl.,  
Capitain Phillip Rask i Rønne som fordrer, og tilkommer som før ermælt 25 Sld.2 mrk 4 skl., Kand 
der for Proqvota til komme penge 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt it brun hielmed  Tyrnød for 2 Sld. 2 
mrk., it sort hielmed Tyrnød for 2 Sld. 2 mrk., en benke dynne paa brun bon teigned  med T 4 allen 
lang med hvidt foer under for 1 Sld., I Krobhused en linden under dynne No. 24. er sat for 6 mrk., it 
røt bord klæde for 2 mrk., en opslit slibe steen med jern axsel for 1 mrk. 4 skl., en øl half tønde paa 
tilled for 8 skl.,  
Skolemesteren i Rønne Christian Skril fordrer som før ermælt 23 Sld 3 mrk. 4 skl., Kand der for 
Proqvota til komme penge 7 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlagt en sort klædis kiol under fored med sort brun 
fifskaft, item it par sorte klædis bopser med hvidt læred under som ej er vendt tilsammen sat for 
12 Sld., til ofvers 4 Sld. 10 skl.,  
Willum Jacobsen i Rønne som fordrer som før ermælt penge 11 Sld., Kand der for Proqvota til 
komme 3 Sld.2 mrk. 9 skl., der for tillagt 2 dybe, og 2 flade Thin fade i kiste benken teigned paa 
bonden med 1 2 3 4 . veier 10½ skaalepund´á 1 mrk. 4 skl er 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., No. 25. en blaae 
ranned ullen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 1 skl.,  
Anders Jacobsen i Rønne som fordrer 6 mrk. 10 skl., Kand der for Proqvota til komme 2 mrk. 2 skl., 
tillagt it lided bord med foed i porthused for 2 mrk. 2 skl.,  
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Lars Espersen i Rønne som fordrer 3 mrk. 5 skl., Kand der for Proqvota til komme tilkommer 1 
mrk., tillagt der for, stauver til ølcar, ogen sdtskeldt bon der til for 1 mrk.,  
Peder Terkelsen i Nyelaursker sogn fordrer som før ermælt, med capital og rente 35 Sld. 2 mrk. 8 
skl., Kand der for Proqvota til komme penge 11 Sld. 3 mrk., hvor for er til en sort brun Hoppe for 6 
mrk., it gul basked fior gl. ugilled føll for 2 Sld., hos Skollemesteren i Rønne Christian Skeiel at have 
3 Sld. 3 mrk.,  
Capitain Hans Koefoed i Nyrlaursker sogn som fordrer som før er mælt 3 Sld., Kand der for 
Proqvota til komme 3 mrk. 15 skl., tillagt en jern gryde kraag for 3 mrk., en jern træfoed for 1 mrk. 
4 skl., til ofvers 4½ skl.,  
Anders Poulsen i Aakier sogn som fordre som før ermælt penge 14 Sld. 2 mrk. 12 skl., Kand der for 
Proqvota til komme penge 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., der for er tillagt 3 Faar menked med en restning til 
sat i det venstre ørre, som er it sort, og 2 hvide hver Faar sat for 3 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 
en sort føllie i tredje aar gl. 4 Sld., til ofvers 7 mrk. 2 skl.,  
Bye fougden Anders Pedersen Fyhn i Svaniche som fordrer som før ermælt 9 Sld 3 mrk. 4 skl., Kand 
der for Proqvota til komme penge 3 Sld. 1 mrk., der for tillagt it dybt Thin fad og 3 flade Thin fade 
paa bonden teigned med 5 6 7 8  i kiste benken vog 12 skaalepund som er ubrugelige á 1 mrk er 3 
Sld., hos Jep Hansen udlæg at hafve 1 mrk.,  
Bye og herrits skrifveren Mortten Kok som fordrer 2 mrk. 6 skl., Kand der for Proqvota til komme 
11skl., der for tillagt en rys læders mands seele 8 skl., hos Jep Hansens udlæg de 3 skl.,  
Svend Monsen Syrne i Røe sogn som fordrer som før ermælt 2 mrk., Kand der for Proqvota til 
komme 10 skl., der for tillagt, it par sortte ullen hosser for 10 skl.,  
Peder Pedersen i Aakirkebye som fordre som før er mælt 3 Sld. 2 mrk., der for Kand der for 
Proqvota til komme 4 mrk. 10 skl., der for tillagt hos Anders Pedersen i Aakier sogn udlæg at hafve 
disse 4 mrk. 10 skl.,  
Mortten Larsen i Røe sogn for sin ofverværelse ved første keistering bekommet it par gl. allumit 
skin bopser for 8 skl., og hos kirke wærgen Hans Jensen de 8 skl., 
Mortten Hansen i Aakier sogn som fordrer som før ermælt 6 mrk., Kand der for Proqvota til 
komme 1 mrk. 15 skl., der for tillagt, hos Anders Poulsen i Aakier sognd udlæg at hafve disse 1 mrk. 
15 skl., :/: 
Hans Morttensen i Aakier sogn som fordred som før er mælt 3 mrk., Kand der for Proqvota til 
komme 15 skl., der for tillagt, hos Anders Poulsen udlæg 9 skl., en list høfl for 6 skl., :/: 
Hr: Thue Larsen i Aakirkebye som fordrer som før ermælt 6 mrk., Kand der for Proqvota til komme 
1 mrk. 15 skl., der for tillagt it lided smørfad af got tin sat for 2 mrk., til ofvers 1 skl., :/: 
Jacob Jørgensen i Nyekier sogn som fordrer som før ermælt 1 Sld., Kand der for Proqvota til 
komme 1 mrk. 5 skl., tillagt en seies med bom og ringe for 1 mrk. 5 skl., :/: 
Corparal Lars Nielsen i Westermarie sogn som fordrer som før er mælt 2 Sld., Kand der for 
Proqvota til komme 2 mrk. 10 skl., der for tillagt en seis med bom og ringe for 1 mrk., en jerned 
hammel uden seele til en karm wogn med en sningel for 1 mrk. 4 skl., en wogn wæhr for 6 skl., :/: 
Deignen Petter Clausen i Røe sogn til kommer som før ermælt 1 mrk., Kand der for Proqvota til 
komme 5 skl., der for udlagt en stoer skibs blok 5 skl., :/: 
Peder Hansen i Røe sogn som fordrer 1 Sld., Kand der for Proqvota til komme 1 mrk. 5 skl., tillagt 
en jerned hammel uden seeler for 1 mrk. 5 skl., :/: 
Anders Pedersen i Røe sogn som fordred 3 mrk. 8 skl., Kand der for Proqvota til komme 1 mrk. 1 
skl., der for tillagt en ege stande med laag for 1 mrk. 1 skl., :/: 
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Hans Rasmusen i Røe sogn som fordred 6 Sld., Kand der for Proqvota til komme penge 2 Sld.,  
tillagt af en sort brue gangner at hafve disse 2 Sld., :/: 
Henning Bohne i Rønne som fordrer 11 Sld. 1 mrk., Kand der for Proqvota til komme penge 3 Sld. 2 
mrk. 14 skl., hvor for er tillagt, af en brøger kedel hos skifteforwalters udlæg at hafve disse 2 Sld. 2 
mrk. 14 skl., :/: 
Hr: Rasmus Jensen i Wæstermarie sogn som fordrer 6 Sld., Kand der for Proqvota til komme penge 
2 Sld., der for tillagt, af en brøger kedel hos skifteforwalteren at hafve disse 2 Sld., :/: 
Peder Bendtsen i Clemmedsker sogn og Niels Hansen i Knudsker sogn fordrer som før ermælt 
penge 45 Sld. 3 mrk., Kand der for Proqvota til komme penge 15 Sld. 7 skl., der for er tillagt hos 
Peder Bendtsens udlæg af steen boered at hafve de 3 Sld., en sort brun gangere er sat for 11 Sld., 
der af Hans Rasmusen i Røesta tillagt 2 Sld., og her til udlagt penge 9 Sld., paa lofted ofver 
porthused, engl. Bagstoel foruden ofver træk for 1 mrk. 4 skl., 2 andre gl. dito bagstoele for 1 mrk. 
8 skl., hos Skolemesteren Skiel at hafve 1 mrk. 10 skl., en torn skiær 8 skl., en hugge benk for 8 skl., 
en skier benk for 6 skl., it gl. sleede car for 2 mrk., it bufve sauf for 2 mrk., en skov sleede for 2 
mrk., en jern tufve for 8 skl., en kiep stok for 4 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Hans Andersen Smid i Rønne som fordrer 16 Sld. 2 mrk. 2 skl., Kand der for Proqvota til komme 5 
Sld. 1 mrk. 10 skl., tillagt der for ved sit første udlæg af en stud at hafve 4 mrk., ved S: Hans 
Ollufsdaatter Anna hendis laad 2 mrk. 1 skl., en for sølfved mæssing bøyel kaarde 6 mrk., en jern 
tyfve med phoel for 8 skl., 2 tørf jern á 1 mrk er 2 mrk., it flaske forder med laas med 12 rum udi, 
og ingen flasker til for 5 mrk., it paasort klæde syed med blomster agedynne waar med hvidt 
Allumit skin under for 2 mrk.,  ved Peder Bendsens udlæg. :/: 
Bendt Bendtsen i Kiøbenhavn som fordred efter som før ermælt 5 Sld., Kand der for Proqvota til 
komme 6 mrk. 10 skl., der for er til Esper Andersen i Røe sogn it fier kandted reaae skab for 4 mrk., 
it ranned ulled bordklæde i stuen for 2 mrk., en nye axsel for 8 skl., it nyt ploug hofved for 2 skl., :/: 
Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller som fordrer 5 Sld. 2 mrk. 9 skl., Kand der for Proqvota til 
komme 1 Sld. 3 mrk. 7 skl., der for tillagt hos Jacob Larsen i Østerlaursker sogn af it ind sprengt 
plødsis benke dynne waar og age dynne og it hiøndis waar som er sammen heftted til beste der af 
3 Sld., der af her tillæggis 7 mrk. 7 skl., :/: 
Peder Rosman for sin anden fordring som er 4 Sld. 3 mrk., Kand der for Proqvota til komme 6 mrk. 
4 skl., der for tillagt af fornefnde jern kakelofven ved sit førige udlæg at hafve disse 1 Sld. 4 skl., :/: 
Carl Olsen i Rønne som fordrer som før ermælt penge 6 mrk., Kand der for Proqvota til komme 
penge 2 Sld., der for er udlagt ved Peder Rosmans første udlæg af en jern kakelofven at hafve disse 
2 Sld., :/: 
Mads Pedersen Byeskrifver i Rønne sin anden fordring som er 48 Sld. 15 skl., Kand der for Proqvota 
til komme 15 Sld. 3 mrk. 8 skl., der for tillagt it hvidtsortted Qvigenød for 5 mrk., it sort hielmed 
Qvigenød for 5 mrk., en hvid galt for 5 mrk., en træ wogn med kurfve fad trug paa og it jern krys 
bog udi for 3 Sld., af en jern kakelofven ved Peder Rosmans udlæg at hafve de 2 Sld., No. 3. i 
porthused, en grøn linnen lapped under dynne for 1 Sld. 2 mrk., I krobhused No. 23. en ullen ofver 
dynne med sorte remmer paa for 1 Sld., No. 26. en linnen hofved dynne for 1 mrk., No. 27. en 
linnen pude med blaat tøy for enden foruden lin waar for 2 mrk. 8 skl., en hvid soe for 3 mrk., en 
hvid galt for 3 mrk., 5 unge Gies á 12 er 3 mrk. 12 skl., en sort fifskaftes trøye med sorte haar 
knapper udi 3 mrk., it lided bord med foed i gaarden for 1 mrk. 8 skl., Hos Willum Jacobsen 
mynlingers laader 12 skl., :/: 
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Byefougden Daniel Bark som fordrer som før ermælt penge 3 Sld. 2 mrk., Kand der for Proqvota til 
komme 1 Sld. 10 skl., der for er udlagt, it røe røgged studnød er sat for penge 3 Sld. 2 mrk., legger 
fra sig der af 2 Sld. 1 mrk. 6 skl., :/: 
Mads Jensen i Rønne for sin anden fordring som før er mælt som er penge 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., 
Kand der for Proqvota til komme 2 Sld. 12 skl., der for tillagt af forde brune merker at hafve som er 
til ofvers penge 1 Sld. 1 mrk. 6 skl., en brun barked benke dynne af skin som er 3½ alen lang for 3 
mrk.,  ved Hr: Christen Linds udlæg som Olle Andersen svarer til penge 6 skl., :/: 
Olluf Andersen i Røe sogn som fordrer som før er mælt 13 Sld., Kand der for Proqvota til komme 4 
Sld. 1 mrk. 3 skl., udlagt en speiel med sort ramme om for 1 Sld., en træ brake hammel med cabel 
seeler og cabel hammel reeb og drette reeb af cabel med 2 ringe for 2 mrk. 8 skl., 2 tømmer med 
cabel tøm seeng, og miller á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., it par halseele ringe med cabel reeb udi for 1 
mrk., 2 aar med bihl paa for 2 mrk. 8 skl., 2 harre for 2 mrk., 2 cabel tver reeb for 1 mrk. 8 skl., 2 
for reeb for 1 mrk., til ofvers 5 skl., :/: 
Efter forde lands tings sterfnings indhold som Jes Rask og Herman Bohne Clausen i Rønne hafver 
for hver fued, betales at Seqvestreres her i boet 25 Sld. 2 mrk. 11 skl., Kand der for  efter dette 
boets slette tilstand bekommende til Proqvota 8 Sld. 1 mrk. 6 skl., og er der for udlagt it par smaa 
wogn stier 1 mrk., it par gl. høe stier for 1 mrk., 4 jern stie suller for 1 mrk. 8 skl., en liden røe 
sanded Soe for 2 mrk., en røe sanded liden hvid galt med sorte pletter for 1 mrk. 4 skl., en kabel 
høe wefvel for 1 mrk. 4 skl., it bag reeb og en tøm steng for 1 mrk. 8 skl., 6 gange nye hammel reeb 
af cabel á 12 skl er 4 mrk. 8 skl., 4 nye cabel seeler pared sat for 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., it drette 
reeb 2 fanfne langt for 12 skl., it adtskildt sengested opsat siden hugehused for 1 Sld., it plougs 
hofved 2 skl., en kalke tønde foe 8 skl., en krak øpse for 1 mrk., en bon knif for 6 skl., it lided hug 
jern for 4 skl., it rifve bord med skaft for 8 skl., en ploug stert for 4 skl., en gl. tønde for 4 skl., en 
bag stoel for 1 mrk., i hughused 6 enkele nye cabel gimmer á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., it sort corde 
vens gehing med smaa gamle frønser om for 1 mrk., en øl tønde i steerhused 1 mrk. 8 skl., en half 
tønde for 1 mrk., it lided syed stoele ryke paa sort klæde med blomster paa og Allumit skin under 
No. 6 for 1 mrk. 6 skl., it flamsk enkel hiøndis waar for 1 mrk., it par sorte strik strømpe for 8 skl., 
Herman Bohne Clausen i Rønne som fordred som før er mælt 6 mrk., Kand der for Proqvota til 
komme 2 mrk., der for tillagt en ege tønde i Krobhused for 1 mrk., en høy Thin binke for 1 mrk., :/: 
Lands Pedersen Lesler som fordrer som før ermælt penge 3 Sld., Kand der for Proqvota til komme 
4 mrk., der for tillagt til blaargarns lagen teigned med B: for 2 mrk., it sengested i Krobhused med 
en side, og en gaul for 2 mrk., :/: 
Hr: Hans Ollufsen Sonne som fordrer 6 Sld. 1 mrk. 8 skl., der for Kand der for Proqvota til komme 
penge 2 Sld. 2 skl. 6 d., tillagt ½ tønde strøe Rug som er saaed sat for 4 mrk., en slag benk til Niels 
Glaseenis i Østerlaursker sogn sit for 4 mrk., hos Olluf Anders udlæg at hafve 2 skl.,:/: 
Hans Ryeman i Gudhiem som fordrer som før ermælt 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., Kand der for Proqvota til 
komme 2 mrk. 8 skl., der for tillagt 6 skaalepund gl. gryde kaaber á 6 skl er 2 mrk. 4 skl., af det gl 
kedel kaabber som er og hos Hans Ryeman i Gudhiem at hafve 4 skl., :/: 
Jens Peders Skrædder tilkommer paa sin fordring 12 skl., af en brøger kedel hos skifteforwalteren 
disse 12 skl., :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe som fordred som før er mælt 17 Sld. 1 mrk. 8 skl., Kand der for 
Proqvota til komme penge 5 Sld. 2 mrk. 3 skl., der for er udlagt 11 skaalpund gl. kedel kaabber hos 
Hans Ryeman i Gudhiem punde er sat for 12 skl er 2 Sld. 4 skl., der af de 2 Sld., hos Byefougden 
Daniel Bark at hafve 3 mrk. 12 skl., No. 4. en linnen grøn under dynne med huller paa sat for 3 
mrk. 8 skl., No. 8. en gl. bolster under dynne med mange huller paa for 3 mrk., en smal lang ullen 
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og linnen hofved dynne teigned med D for 1 mrk. 4 skl., it lided flammer syed hiønde med gl. sort 
under foer for 8 skl., No. 9. en gl. bolster pude med den udi for 2 mrk. 8 skl., en kaarbenk for 5 skl., 
:/: 
Geierdt Jacobsen Von Kæmpe Farfver boende i Rønne som fordrer som før ermælt penge 5 mrk., 
Kand der for Proqvota til komme 1 mrk. 10 skl. 5 d., der for tillagt en øl tønde i Krobhused for 1 
mrk. 8 skl., hos Olluf Andersens udlæg 2 skl. 5 d., :/: 
Archeliemesteren Peder Mikelsen i Gudhiem som fordrer 2 Sld. 8 skl., Kand der for Proqvota til 
komme 2 mrk. 13 skl., der for tillagt i port hused, en slagbenk med gl. pannel 1 mrk., hunskin til en 
kioel for 1 mrk. 8 skl., en gl. kalke tønde i porthused for 5 skl., :/: 
Jens Smid i Gudhiem som fordrer 1 mrk. 4 skl., Kand der for Proqvota til komme 6 skl., der for 
tillagt en gl. bag stoel med gl. lær paa i porthused er sat for 8 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Anders Rasmusen i Røe sogn som fordred 6 mrk., Kand der for Proqvota til komme penge 2 mrk., 
der for tillagt it winfad paa 1½ tønde stoer med en bon udi 1 mrk., en seies uden bon for 4 skl., it 
lided gl. deigne trug i porthused for 12 skl., :/: 
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydsker sogn som fordrer 4 Sld., Kand der for Proqvota til komme 
5 mrk. 5 skl., tillagt i Porthused 2 gl. tønder for 8 skl., it Musqveteløb for 1 mrk. 4 skl., en liden 
olmerdugs pude No. 35 er sat for 1 mrk., en goed gl. bag stoel med sort lær paa ryked for 1 mrk. 4 
skl., en gl. fordrer bag stoel 5 skl., en løs dør uden hengsler i porthused for 1 mrk., :/: 
Esper Andersen i Røe sogn som fordrer som før ermælt 5 mrk., Kand der for Proqvota til komme 1 
mrk. 10 skl. 5 d., der for tillagt, hos Greiers Christensen af en sølf skee ved skifteforwalterens 
udlæg at hafve disse 1 mrk. 10 skl 5 d., :/: 
Jens Smed i Gudhiem sogn fordred 1 mrk. 2 skl., Kand der for Proqvota til komme 8 skl., tillagt der 
for hos Hans Jensen Kirkewærge i Røe sogn af den 1 mrk., ved wurderings mændens udlæger til 
ofvers disse 8 skl., og betaller til Mortten Larsen i Røe sogn for sin ofver værelse ved registeringen 
de andre 8 skl., :/: 
Jep Hansen i Østerlaursker sogn som fordrer 6 mrk., Kand der for Proqvota til komme 2 mrk., der 
for tillagt it større flamsk enkel hiøndes waar 1 mrk. 4 skl., it par graae ullen hosser for 1 mrk., til 
ofvers 4 skl., :/: 
Denne S: Mands Yngste daatter Anna Hansdaatter, som Hans Andersen Smid i Rønne er wærge for 
er forhen her udi paa sin møderne arfve part blefven tillagt, i stuen en bolster sengedynne, 
teigned med H O S og der hos en blekplet, taxered for 3 Sld. 2 mrk., denne sengedynne ved 
udlæggeds annammelse fanttis ike, men berettendis at være bort staalen, og der imod blef 
angifven at dette Sterfboe skal være berettiged nem begrafvelse stæd paa rønne kirkegaard 
beliggende, efter derom adkomst brefvis indhold, hvilken begrafvelse stæd, bemælte denne salige 
mands daatter Anna Hans daatter i fremtiden for sit verdie til gode skal holdis, og besvaris af 
berørte hendis wærge, og vedkommende som billigt, og ret er . 
Og som dette Skifte ved denne forskrefne Proqvota udreigning saaleedis er til endebragt, og paa 
Sterfboet eller sidst er mødt af rettens betienter for at meddeele en hver Creditor Memorial paa 
hvis hammen som melt er blef tillagt, og efter anfordring af skifte betienterne til arfvingerne, om 
de hafde meere at angive som dette Sterfboe kunde komme til beste, og de der til haver svared at 
de ike viste meere at angifve til Sterfboes bæste end forskrefved staar, saa sluttedis dette skifte 
der ved at som deri kun er hiemtings Dom ganged paa den anpart Sterfboeds vedkommende 
formeente at komme dette Sterfboe til bæste hos Poul Rasmusen, og Niels Mortensen i Nyekier 
sogn som forhen her udi mældis, at staa Creditorerne frit for samme Domme at lade Approbere 
ved ofver retten, des ligste og om der nogle kunde formeene sig, at have Prætention paa dend 18 
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gaard i Røe Sogn, om den kunde  være meere værdt, end de to hundrede Sld., dend nu her udi er 
anført fore, da hafver de paa deris egen bekaastning der om at søge som low, og ret er gemæss 
med hvis videre Creditorerne kand formeere sig at være til fordeel som de bæst verd vil og kand 
søge, hvor de noged til fordeel kand bekomme, som billigt og redt er, efter som Sterfboet i 
forskrefne maade ej formaar der til noged at Contribuere, og formedelst widtløftighed ej lengere 
efter kand opholdis med dette skifte, saa er saaleedis dette skifte til endebragt, og slutted i Røe 
sogn paa dend 18 gaard, hvor Hans Ollufsen Skov paa boede, og døde Dend 28 February Aar. 1704. 
til widnisbiurd under vore hender Gregers Christensen.  Henrik Brugman.            Niels 
Larsen N:L:navn.                    Hans H;J; Jensen  
Paa Enkens wegne Jep Hansen.  Willum Jacobsen. 
                                           Udfærdiget den 30 April 1704. 
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Anno 1704. Dend 7 Marty er efter Lowlig giorde tillysning holden Registring og Wurdering samt 
Skifte og Ligvidation efter Peder Nielsen Rømmers S: Hustru Elsebeth Nielsdaatter, som boede og 
døde paa  den 27 Jord Eiensdoms gaard beliggende i Nyekier sogn, imellem denne S: Qvindis 
efterlefvende Mand bemelte Peder Rømmer Paa ene side, og paa anden side denne S: Qvindis 
med sin første S: Mand auflede børn som nu igien lefver en søn, og 3 døttre, hvor af 
 
Sønnen er Hans Jensen paa 18 aar gl. for ham er efter hans S: Fader Jens Jensen paa skifted 
anordned at wærge Jens Terkelsen i Nyekier sogn. 
Dend eldste daatter som nu lefver er Barbra Jensdaatter paa 20 aar gl. for hende er og forhen til 
wærge anordned Peder Andersen i Tophiem nu boende i Ellesgaarden i Nyekier sogn. 
Dend anden daatter er Karne Jensdaatter nu 17 aar gl. for hende er og wærge Mogens Hansen i 
Nyekier sogn. 
Dend yngste daatter er Anna Jensdaatter nu paa 14 aar gl. for hende er og wærge Peder Hansen 
paa wornedet i Knudsker sogn. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmægtig Christian Leegaard og Skifte 
skriveren Henrich Brugman Paa samme Skifte er til wurderings mænd opmeldet  Mikel Madsen og 
Mortten Ollufsen begge boende i Ermelte Nyelaursker sogn. Hvor da er foer funden fremviist og 
Passered som her efter følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En ung graae Hoppe for 9 Sld., en gl. gul brun Hoppe for 3 Sld., en gl. sort brun Hest 2 Sld., en gl. 
brun Hoppe en gul brun gilled Foele for 5 Sld., it sort brun stierned ugilled Hestføll for 3 Sld., it 
røed blised ugilled Hest for 10 mrk.,  
Qveg. 
En gl. røe hielmed Koe for 5 Sld., en røe røgged Koe for 4 Sld., en ung røe røgged Koe for 4 Sld., en 
hvid Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe braaged stud hvor paa er sat Giert Farfvers Qveg brende for 3 
Sld. 2 mrk., en blak hielmed stud som og staar Giert Farfars Qveg brende paa er sat 3 Sld. 2 mrk., 
en røe stierned Qvige for 3 Sld., en sort hielmed Qvige for 2 Sld., it røe stierned Qvigenød for 1 Sld. 
3 mrk., it sort hielmed studnød for 6 mrk., it røe grimmed studnød for 5 mrk., en hvid Tyrkalf for 2 
mrk. 8 skl., en sort grimmed Tyrkalf for 2 mrk.,  
Faar. 5 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., it fior gl. grimmed Lam for 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies, og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl., er 5 mrk.,  
Svin. En graae belted Soe for 3 mrk., en graae hofved Soe for 3 mrk., en sort belted galt for 2 mrk. 
8 skl., endnu en sort belted galt for 2 mrk., en graae belted galt 2 mrk., en dito for 2 mrk., en hvid 
soe gris med it sort øre og it sort laar for 1 mrl.12 skl.,  
Kaabber ware. 
En gl. mæssing kedel paa en span stoer for 2 mrk., en gl. liden mæssing kedel for 1 mrk. 4 skl.,  
I Øster Cammer. 
En ullen ofverdynne for 2 mrk., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., en linnen hofved dynne for 1 mrk. 
8 skl.,  
I Stuen. 
En spoel skaded benkedynne under winduen 5 alen lang for 2 mrk., en dito benkedynne for 
bordenden 2 ½ alen lang for 1 mrk. 4 skl., it gl. grønt hionde med løet kalf skin under for 6 skl., it 
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flamsk hiønde med brunt under foer for 1 mrk. 8 skl., it bord i stuen med oben foed af ege træ for 
2 mrk. 8 skl., it waarskab med 2 laase og obed rummet udi af ege træ for 8 mrk., en benk under 
winduen med skammel til for 2 mrk., en benk for bordenden for 1 mrk., it sengested udi stuen 
med nogle ringe klæder udi blef Peder Rømmer af de vedkommende efter sædvane her paa 
landed bevilged, en gl. laasfast fyre kiste er daatteren Anna Jensdaatter blefven uden skifte 
bevilged, en stoer ballig for 12 skl.,  
I Krobhused. 
It gl. Fyreskab med en haspe paa for 8 skl., en straae bonds tønde for 4 skl., en tønde for 6 skl., en 
harke stok foruden been for 4 skl.,  
I Steerhused. 
En hand qvern med hus og jern seiel for 1 mrk., en kalke tønde for 12 skl., en liden røste ballig for 
8 skl., it gl. deigne trug for 8 skl., paa steerhus tilled, en ploug uden jern for 1 mrk. 4 skl., it stude 
aag med kiste for 1 mrk., en gl. spin for 4 skl., en strippe bøtte 2 skl.,  
Paa stue tilled. 1 ½ tønde Biug á 5 mrk. 8 skl er 2 Sld. 4 skl., 3 tønder haure á 2 mrk er 6 mrk., en 
goed straae bonds tønde for 8 skl., 2 gl. tønder á 4 skl er 8 skl., endnu en tønde for 6 skl., en seies 
med bom og ringe for 1 mrk., en ploug knif og skiær løbere, og juhl og ringe for 2 mrk. 8 skl., en 
arbieds wogn med 2 smaa stier og 2 høe stier til, og hammel tøm, og halseeler for 3 Sld., en nye 
harre med træ tinner udi for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl for 1 mrk., it gl. dito for 8 skl., en ruhl 
med jern tapper og hagle for 5 mrk., 2 fyre planker som er i teng den ofver 2 stolperum begge for 
3 mrk., en krak øpse for 8 skl., en gl. lyng rifve for 6 skl., en gl. jern tyfve med en gren for 6 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 93 Sld. 2 mrk.,  
Saa blef Peder Rømmer, og wærgerne tilspurdt af skifteforwalteren om de hafde meere løsøre 
middel til dette Sterfboes middel at angifve hvor til de svarede at de ej viste meere løsøre at 
angifve med foran findis indført, 
Denne S: Qvindis Ifare eller gang klæder angaaende da hafver denne S: Qvindis pige børn dem 
bekommed som de kand nytte, og forslide saa som de vare af ringe verdie og hiem spunden tøy og 
hafver, Sønnen imod bekom med anden fornøyelse saa at der paa ej var noged at anke. 
Gaarden dend 27 jord eiendoms gaard i Nyelaursker sogn angaaende, da kand der med ej noged 
nu her paa skifted forre tagis saa som der paa i ded forige skifte, efter denne S: Qvindis forige 
mand Jens Jensen er giort indførsel efter skiftebrefves udvisning  dend 25 july 1698. og ingen 
sættning siden den tid paa er sat hvor her om gaardens endelighed imellem børnens stiffader 
Peder Rømmer, og denne S: Qvindis børn her fra giøris henvisning til samfrender, som det efter 
lowen for retter som, de vil ansvare, hvor nest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield hvor 
til er giort udlæg som følger nemlig.  
Kongl: May: Amptskrifver, og ridefouged SR: Hans Henrik Skor ved sin skrifvelse af 5 Marty 1704. 
under hans egen haand lod anmælde at der rester af denne 27 gaard til amptstuen toil 1. may 
1704 penge 13 Sld., udlagt eb ung røe røggedKoe for 4 Sld., en hvid Koe for 4 Sld. 2 mrk., 1 ½ 
tønde Biug for 2 Sld. 4 skl., 3 tønder hafre 6 mrk., af en graae Hoppe for 1 Sld., 9 skl., :/: 
Gierdt Jacobsen Von Kiempe Farfver boende i Rønne fordred efter sin seddel og i forsikring berørte 
2 de  ungr stude som hand der for hafver laded brende penge 6 Sld., tillagt en røe braaged stud for 
3 Sld. 2 mrk., en blak hielmed stud for 3 Sld. 2 mrk., til ofvers 4 mrk.:/: 
Hans Hiort i Rønne foedred efter sin seddel som er bekommed til denne S: Qvindis begrafvelse 
vare for penge 4 Sld. 1 mrk., udlagt en ung røe røgged Koe for 4 Sld., en benk for bordenden i 
stuen for 1 mrk., :/: 
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S: Søfren Gudbers Enke paa Klint i Wæstermarie sogn tilkommer 4 mrk. 8 skl., udlagt en hand 
qvern med hus for 4 mrk., en røste ballig for 8 skl., :/: 
Sogne deignen Mogens Jensen fordred som vedgikie penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt it sort hielmed 
studnød er sat for 6 mrk., :/: 
Mads Høy i Rønne lod fordre penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt it røe stierned qvigenød for 7 mrk., til 
ofvers 1 mrk., :/: 
David Mikelsen i Rønne lod fordre penge 3 mrk. 4 skl., udlagt en graae belted Soe for 3 mrk., it gl. 
blaae garns lagen for 8 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Olluf Henriksen Skrædder i Wæstermarie sogn fordred arbiedsløn for 2 Sld. 2 mrk., udlagt en gl. 
sort brun Hest 2 Sld., en ullen hvid ofverdynne 2 mrk., :/: 
Thomas Larsen paa Thingsta lod fordre arbieds løn 1 mrk., udlagt hos Mads Høys udlæg for 1 mrk.,  
Jørgen Jensen i Nyelaursker sogn fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt en liden mæssing kedel for 1 mrk. 4 
skl., :/: 
For leye af it ligklæde 2 mrk., udlagt it fior gl. grimmer Lam 2 mrk.,:/: 
Peder Rasmusen Møller lod fordre for ligkiste arbiedsløn 2 mrk. 8 skl., udlagt it ege bord i stuen 
med oben foed for 2 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 2 Sld., udlagt af en graae Hoppe disse 2 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 15 mrk., udlagt af en graae Hoppe disse 3 Sld. 3 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt af en graae Hoppe disse 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 ½ mrk., er 5 mrk., udlagt af en graae Hoppe disse 5 
mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelse bekaastning blef Peder Rømmer hendis efterlatte 
Mand bevilged udlæg for 24 Sld., udlagt en gul brun Hoppe for 3 Sld., en mørk brun Hoppe for 4 
Sld., en gul brun gilled Foele for 5 Sld., it sort brun stierned ugilled Hestføl 3 Sld., en røe hielmed 
Koe for 5 Sld., 5 Faar á 3 mrk. 8 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., til ofvers 1 mrk. 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 64 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Ligned blifver udi behold, og til deehling penge 29 Sld. 11 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfvepart som er 14 Sld. 2 mrk. 5 ½ skl., 
Dend anden halfvepart deehlis imellem denne S: Qvindis efter lefvende børn som er en søn og 3 
døttre, er der af en broderlaad 5 Sld. 3 mrk. 5 skl., og en søsterlaad er 2 Sld. 3 mrk. 10 ½ skl.,  
For Peders Rømmers anpart som er 14 Sld. 2 mrk. 5 ½ skl., er udlagt en røe stierned Qvige 3 Sld., 3 
gl. Gies, og en gaasse for 5 mrk., en graae hofved Soe 3 mrk., en sort belted galt for 2 mrk. 8 skl., 
endnu en sort belted galt for 2 mrk., en linnen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en spoelskaded 
benkedynne under winduen i stuen 5 alen lang 2 mrk., en dito benke dynne for bordenden for 1 
mrk. 4 skl., en benk under winduen med skammel for 2 mrk., en stoer blalig for 12 skl., I 
Krobhused, it fyrre skab med en haspe for 8 skl., en straae bonds tønde for 4 skl., endnu en gl. 
tønde for 6 skl., en hake stoek for 4 skl., en kalke tønde for 12 skl., it deigne trug for 8 skl., en 
ploug uden jern 1 mrk. 4 skl., ved Bendt Farfvers udlæg at hafve 4 mrk., en ploug knif og skiær, 
ploug bøsse, juhl løbere, og ringe 2 mrk. 8 skl., en arbieds wogn med 2 smaa stier, og 2 høestier til 
med hammel tøm og halseeler for 3 Sld., en krak øpse for 8 skl., en lyng rifve for 6 skl., en jern 
tyfve med en gren for 6 skl., it stude aag med kiste for 1 mrk., en nye harre med træ tinner for 1 
mrk. 8 skl., en gl. span for 4 skl., :/: 
Sønnen Hans Jensen som Jens Terkelsen er wærge for tilkommer penge 5 Sld. 3 mrk. 5 skl., udlagt 
en sort hielmed Qvige for 2 Sld., en graae belted galt for 2 mrk., itflamsk hiønde med brun under 
foer for 1 mrk. 8 skl., en ruhl med jern tappe uden skogle for 4 mrk., 2 fyrre planker naar ofver to 
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stolperum for 3 mrk., en seis med bon og ringe for 1 mrk., it aar  med bihl for 1 mrk., en mæssing 
kedel paa en span stoer 2 mrk., en goed straae bonds tønde paa lofted for 8 skl., af en graae 
Hoppe 5 skl., dette goeds beholte Hans Jensen self hos sig :/: 
Dend eldste daatter Barbra Jensdaatter som Peder Andersen er wærge for tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 
10 skl., udlagt en wraae skab i stuen med 2 laase med oben rummet udi for 2 Sld., en sort 
grimmed Tyrkalf for 2 mrk., it gl. aar med bihl for 8 skl., paa stue tilled 2 straabonds tønde for 8 
skl., ved udfartens udlæg 10 skl., :/: 
Dend anden daatter Karne Jensdaatter som Mons Hansen i Nyekier sogn er wærge for tilkommer 2 
Sld. 3 mrk. 10 skl., tillagt it røe blised ugilled Hest føl for 10 mrk., paa stue tilled, en straabonds 
tønde for 6 skl., en strippe bøtte 2 skl., it grønt hiønde med løet kalf skin under for 6 skl., ved 
udfartens udlæd 12 skl., :/: 
Dend yngste daatter Anna Jensdaatter for hende wærger Peder Hansen i Knudsker sogn tilkommer 
2 Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt it røe grimmed studnød for 5 mrk., en hvid tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., en 
graae belted galt for 2 mrk., it hvidt soe svin med it sort ørre og it sort laar for 1 mrk. 12 skl.,  ved 
udfartens udlæg 2 skl., ag et blaargarns lagen 4 skl., ved David Mikelsens udlæg :/: 
Saa blef igien af skifteforwalteren paa raabt an nogen hafde meere at fordre hvor saa ingen er 
forekommen, med hvidere Pretensioner end foran findis indført hvor saa dette skifte der ved er 
slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passeret som forskrefved staar des til vidnisbiurd under vore 
hænder, og signeter skiftestæden Ut Supre C: Leegaard. H. Brugman. 
Mortten Ollufsen. Mikel M:M:S: Madsen.      Peder P:N:S: Nielsen Rømmer. 
Jens Terkelsen.  Mons M:H:S: Hansen.            Peder P:H:S: Hansen 
 Peder P:A:S:Andersen  Hans Jensen.  Udfærdiget 2 Maj Aa. 1704. 
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Anno 1704. Dend 6 Marty er holden Skifte og Ligvidation efter afgangne Niels Terkelsen daatter 
navnlig Dorethea Nielsdaatter som døde hos sin tilsiunswærge Jørgen Svendsen, som boer paa  
dend 23 Jord Eiendomsgaard beliggende i Aarbye udi Nyekier sogn, Og det imellem denne S: Piges 
efterlefvende fulde sødskende og hendis half sødskende paa fæderne siden nemlig  
Dend S: Piges fulde sødskende ere 2 brødre og en søster hvor af. 
 
Dend eldste broder er Terkel Nielsen for hammen er hans halfsøster mand Hans Bendtsen boende i 
Clemmedsker sogn wærge. 
Dend anden fuld broder er Christen Nielsen for hammen er hans half broder Olluf Nielsen boende i 
Hasle wærge. 
Fuld søsteren er Karne Nielsdaatter wærge for hende Liutnant Morten Mogensen hendis Moders 
søstermand boende i Nyekier sogn. 
Denne S: Piges half sødskende er 3 brødre og 5 søster hvor af 
Dend eldste half broder er bemælte Olluf Nielsen. 
Dend anden half broder er Niels Nielsen som Corporal Hans Hansen boende i Nyekier sogn er 
wærge for. 
Dend 3 half broder er Peder Nielsen som hans fader broder Claus Terkelsen boende ibiden er 
wærge for. 
Dend eldste half søster er Margreta Niels daatter i ekteskab med berørte Hans Bendtsen. 
Dend anden half søster er Karne Nielsdaatter i Ekteskab med berørte Jørgen Svendsen. 
Dend 3. half søster er Barta Nielsdaatter som Niels Hansen nu boende i Olsker sogn wærge fore. 
Dend 4de half søster er Kirstine Nielsdaatter for hende er Terkel Hansen boende i Knudsker sogn 
wærge. 
Dend 5. half søster er Margreta Nielsdaatter for hende wærger Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedts, og  egne weigne Skifte skriveren Henrich Brugman 
Paa samme Skifte var tilstæde 2de  wurderings mænd opmeldet  Jacob Castensen og Sørren 
Christensen begge boende i bemælte Nyekier  sogn. Hvor da er foerfunden og Passeret. 
 
Efter det skiftebref oprettet efter S: Niels Terkelsen paa 26 Jordeiensdoms gaard i Nyekier sogn 
datered foran den 3 November Aar 1700. befindis dette Salige Pigebarn tilkommer først sin 
mødrene arfve part, af løsøre goedsed penge 33 Sld.3 mrk. 11 ¼ skl., nok af sin S: Moders 
Ifareklæder 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., er 42 Sld. 1 mrk. 7 ¼ skl., udlagt it gl. grønt florrewis snørlif med 
aatte par sølf mallier udi, og en sølf lenke med en sølf naal og en qveder for 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., der 
af i forde skifte til ofvers 14 skl., resten her til dette boe anføris som er 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., af 
dend 69 gaard holds forsteren Hans Christensen beboer med anpart af en wandmølle, og en deel 
smede reedskaber som før ermælt i samme skiftebref tilkommer denne myndling11 Sld. 1 mrk. 11 
skl., Hvilked siden ved Welb: Hr: Lands dommer Mathias Raskis dom datered dend 23 Marty 1701. 
er forandred blef da en søster mand af de 48 Sld.2 mrk. 5 skl., af dend 69 gaard i Clemmedsker 
sogn sampt 10 Sld., af Wandmøllen som holdt fosteren Hans Christensen besvarer som om dette 
boes middel anføris penge 9 Sld. 3 mrk. 1 skl., Nok tillagt denne mynling af dend ene saaning 
bestaaende paa S: Olluf Morttensen gaard i Rønne er feirde penge 10 Sld., af dend lein saaning 
som er aatte staalperum med straaetag, og til hørrig, beliggende sønder i Rønne som Henrik 
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Henriksen nu i boer, der af en fierde part som er 12 Sld. 2 mrk., en laasfast ege kiste norden til i 
stuen for 7 mrk., en sølf med it bret skafte med de bag stafve paasat N:S:BCD 1687 waag 2 ½ laad 
á 3 mrk er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., i stæden for den rente først var bereigned af hendis Moders 
teenfnte jorde penge wandmølle og Smidde redskaber som i forde skiftebref var paa denne laad 3 
mrk. 12 skl., tilkommer hende efter dend sidste udreigning af Jordepengene, og Wandmøllen 
penge 11 skl.,  nok paa hendis fæderne løsøre arf er tillagt, af det kaalhafve rum ved S: Jep 
Hansens gaard i Rønne, er udi S: Niels Terkelsens skiftebref indført paa rn søster laad at tilkomme 
7 4/17 skl., men der om siden er funden meere efterretning af S: Jep Hansen i Rønne skifte bref 
med indholdende disse Niels Terkelsen i Nyekier sogn angaf at han skulde tilkomme af nogen jord 
8 Sld., som S: Jep Hansen skal hafve giort en stoer bekanstning paa 1. Sld., anlangende wærge 
maaled for S: Joen Smids børn saa efterloed Niels Terkelsen denne sin fordring paa 4 Sld. 2 mrk., 
men der for uden kræfved Niels Terkelsen af en kaalhafve som hand der udi var tillagt paa skifted 
efter S: Margeta  Jep Hansens 4 Sld., er tilsammen som Niels Terkelsen fordre betallning foer 8 Sld. 
2 mrk., udlagt der for i Landsdommer Enken kaldis udi det som her til boet hørrer 8 Sld. 2 mrk.,  
Skiftebrefved efter Jep Hansen datered foran dend 19 juny Aa. 1693. der af tilkommer S; Niels 
Terkelsens efter lefvende Enke den halfve part som er penge 4 Sld. 1 mrk., dend anden halfve part 
deehlet imellem alle S: Niels Terkelsens børn som nu efter lefver som tilsammen er 5 sønner og 7 
døttre tilkommer der af en broder 2 mrk., og en søster 1 mrk., anføris saa paa denne S: Piges laad 
af berørte lands dommer lykens penge 1 mrk., af en blak hielmed Koe i S: Niels Terkelsen Skiftebref 
taxered for 4 Sld. 2 mrk., der af svarer wærgen Jørgen Svendsen penge 1 Sld. 1 mrk., nok har 
denne S: Pige arfved af sin S: Faders Ifareklæder efter berørte skiftebref udvisning som wærgen 
Jørgen Svendsen til sig har annammed udlæg fore 2 Sld. 3 mrk. 7 skl., som er udlagt en graae 
fifskaftes kioel med mæssing knapper udi for 1 Sld., en sort vendt klædis trøye med rødt fildt 
under forred og sorte haar knapper udi for 1 Sld., it par sorte klædis bopser med læred under 
forred som er wendt er sat for 3 mrk. 8 skl.,  er der af 3 mrk. 7 skl., Videre tilkommer denne S: Pige 
Dorethea Nielsdaatter udi arf efter forberørte sin S: Faders Niels Terkelsen oprettede Skiftebrefvis 
slutning, datered den 6 November 1700 af den 26 gaard i Nyekier sogn, først efter sin S: Moder 
Berta Christens daatter 20 Sld., nok af samme gaard efter sin S: Fader arfved penge 3 Sld. 2 mrk. er 
tilsammen som denne mynling hafver udi forde 26 gaard i Nyekier sogn hafved Summa penge 23 
Sld. 2 mrk. 2 skl., hvor af denne S: Pige efter samme skiftebrefs formælding til kommer aarlig til 
rente 1 mrk. 15 1/3 skl., og rester samme rente ubetalt hos S: Niels Terkelsens efter kommer Niels 
Aristsen som hand svarer til udi 2 ½ aar til paaske 1704 penge 1 Sld. 2 mrk. 13 ½ skl.,  
Summa Andrager forskrefne mynling hofved Summa af løsøre 45 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Der  af bereignis wærgen Jørgen Svendsen rente i 3 ½ aar er naar wærgepenge er fradragen penge 
5 Sld. 1 mrk. 5 ½ skl.,  
Summa Summarum andrager denne S: Pigis arfve part baade løsøre Jorde penge og renter efter 
som forskrefved staar Capital og rente tilsammen  
penge 76 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Der imod afgaar efter skrefne Prætensioner og er der til giort udlæg som følger nemlig. 
Denne S: Pigis wærge Jørgen Svendsen fremlagde sin forteignelse under sin egen haand og datered 
dend 5 Marty Aa. 1704 hvor udi formældis om hvis Jørgen Svendsen hafver bekaasted paa denne 
sin mynlings skollegang kaast, sygdom Medicamenter og opwartning i sine lang warige 
siugdommen og svagheder, des ligeste og hvis Jørgen Svendsen har anvendt paa denne sin 
mynlings begrafvelse hvilked for samptlig wærgerne, og de myndige denne S: Pigis arfvinger blef 
oplæst som de paa billigste maader ofver veiet og blef der om nu paa skifted afhandled, at Jørgen 
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Svendsen imod dend Summa som hand forloldt prætenderer at hafve paa sin mynling anvendt 
som er 42 Sld. 4 skl., skal nyde udlæg her af denne sin mynlings laad for penge 40 Sld., tillagt af en 
blaked Koe for 5 mrk., forskrefne Ifareklæder som er 2 Sld. 3 mrk. 7 skl., renten som besvaris af 
Jørgen Svendsen af løsøre goedsed som er penge 5 Sld. 1 mrk. 5 ½ skl., hos Holds forsteren af dend 
69 gaards jordepenge og de 10 Sld., af wandmøllen 9 Sld. 3 mrk., udi dend warning paa Olluf 
Morttensens gaard at hafve 10 Sld., en laasfast ege kiste for 1 Sld. 3 mrk., forde sølf skee 7 mrk. 8 
skl., af de forde jorde penge og Wandmølle renten 11 skl., udi lands dommer Lyken i rønne 1 mrk., 
hos Niels Aristens forde rente 6 mrk. 13 ½ skl., af dend waaning Henrik Henriksen i Rønne nu boer 
at hafve 5 Sld. 2 skl.,m:/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium bevilged 6 mrk., Skifteskrifveren for sin umage med denne 
forretning i alt 3 Sld., Stempled papir til denne Skifteforretning 3 mrk., disse 5 Sld. 1 mrk., betalis af 
den Waaning Henrik Henriksen i Rønne i boer 5 Sld. 1 mrk., :/: 
De 2de mænd som var nu her ofverværrende fordred deris betalning til arfvingerne, og der for, for 
dem ej noged anføris  
Summa andrager forskrefne Prætenssioner til penge 45 Sld. 1 mrk.,  
Linned blifver udi behold og til deehling penge 31 Sld. 10 skl.,  
Hvilked deelis imellem denne S: Pigis arfvinger som er 2 fulde brødre en fuld søster item 3 half 
brødre, og 5 half søster, er deraf en fuld broder laad penge 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., en  half broder laad 
er penge 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., og fuld søster laad er 2 Sld. 3 mrk. 14 skl., og hver half søster laad er 1 
Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Dend eldste fuld broder Terkel Nielsens laad er 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., og hans wærge Hans Bendtsen 
paa sin hustruis weigne tilkommer 5 mrk. 14 skl., er tilsammen 7 Sld. 1 mrk. 6 skl., hvor for er giort 
indførsel i dend 26 gaards jorde penge i Nyekier sogn for penge 7 Sld. 1 mrk. 6 skl., :/: 
Dend anden fuld broder Christen Nielsen tilkommer 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., og hans wærge Olluf 
Nielsen hans half broder tilkommer paa sin laad 2 Sld. 3 mrk. 12 skl., er tilsammen 8 Sld. 3 mrk. 4 
skl., hvor for er giort indførsel i dend 26 gaards jorde penge i Nyekier sogn for penge 8 Sld. 3 mrk. 
4 skl., :/: 
Fuld søsteren Karne Nielsdaatter som Leintnant Mortten Mogensen er wærge for tilkommer  
2 Sld. 3 mrk. 12 skl., tillagt it grønt florrends snørlif med spar sølf mallier udi en sølf lenke med sølf 
naal og en qvader er anført for 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., naar forde 14 skl., er fradragen som før 
ermælt, leger saa der af fra sig penge 9 mrk. 14 skl., :/: 
Dend anden half broder Niels Nielsen som Corporal Hans Hansen er wærge for tilkommer 2 Sld. 3 
mrk. 12 skl., tillagt hos Lientnant Mortten Monsen mynling, at hafve 2 Sld. 1 mrk. 14 skl., af dend 
26 gaard i Nyekier sogn 1 mrk. 14 skl., :/: 
Dend 3de half broder Peder Nielsen som hans fader broder Claus Terkelsen er wærge for 
tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 12 skl., hvor for er giort indførsel i forde 26 gaard i Nuekier sogn for penge 
2 Sld. 3 mrk. 12 skl., :/: 
Dend anden half søster Karne, Jørgen Svendsen tilkommer 1 Sld. 1 mrk. 14 skl., tillagt af dend 
Waaning i Rønne Henrik Henriksen nu i boer, at hafve 5 mrk. 14 skl., :/: 
Dend 3 half søster Barta Nielsdaatter som Niels Hansen i Olsker sogn er wærge for tilkommer 5 
mrk. 14 skl., :/: 
Dend 4de half søster er Kirstine Nielsdaatter som Terkel Hansen i Knudsker sogn er wærge for, 
tilkommer 5 mrk. 14 skl., der for tillagt af dend Waaning Henrik Henriksen i Rønne i boer at hafve 3 
mrk., og giort indførsel i forde 26 gaard i Nyekier sogn for 2 mrk. 14 skl.,:/: 
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Dend yngste half søster Margreta Nielsdaatter som Capit: Gregers Christensen i Aakirke bye er 
wærge for, tilkommer 5 mrl. 14 skl., er der for giort indførsel i dend 26 gaards jordepenge i 
Nyekier sogn for penge 5 mrk. 14 skl., :/: 
Nok tilkommer denne mynling af dend smide reedskab som anmældis, for berørte S: Niels Terkels 
skiftebref, og Holdsforsteren Hans Christensen skal hafve lofved at betalle til denne mynling 
Dorethea Nielsdaatter, og hendis fulde sødskende i alt 10 Sld. 1 mrk., der af tilkommer denne 
mynling 6 mrk. 13 1/3 skl., som deelis disse, denne S: Pigis arfvingerne imellem er der en fuld 
broderlaad 1 mrk. 4 skl., item en half broderlaad 10 skl., fuld søsterlaad er 10 skl., og en half søster 
laad er 5 skl., som saaleedis hos Holdsforsteren Hans Christensen , af en hver søgis beralning foer 
det skiftebref opretted efter S: Niels Terkelsen i Nyekier sogn, annammed dend S: Mands eldste 
søn Olluf Nielsen boende i Haslef nu til sig, hvor med Niels Aristsen var tilfreds og lofved Olluf 
Nielsen til en hver vedkommende at meddeehle efter rettning der af, naar begiæris dette saa at 
være tilganged, og Passered som forskrefved staar, des til widnisbiurd under vore hender, og 
Signeter skiftestæden Ut Supra. Henrik Brugman.  Hans Bendtsen. Niels Hansen. 
Claus Terkelsen. Jacob J:C:S: Castensen.  Olle Nielsen.    
 Søfren Christensen. Navn Mortten Mogensen.  Hans Hansen.  
Terkel Hansen.   Niels Aristsen.  Jørgen Svendsen.  
   Udfærdiget den 4 Maj. Aa. 1704. 
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Dette findis foran folie 113. 
 
Anno 1704. Dend 7 Marty er efter Lowlig giorde tillysning holden Registring og Wurdering samt 
Skifte og Ligvidation efter Peder Nielsen Rømmers S: Hustru Elsebeth Nielsdaatter, som boede og 
døde paa  den 27 Jord Eiensdoms gaard beliggende i Nyekier sogn, imellem denne S: Qvindis 
efterlefvende Mand bemelte Peder Rømmer Paa ene side, og paa anden side denne S: Qvindis 
med sin første S: Mand auflede børn som nu igien lefver en søn, og 3 døttre, hvor af 
 
Sønnen er Hans Jensen paa 18 aar gl. for ham er efter hans S: Fader Jens Jensen paa skifted 
anordned at wærge Jens Terkelsen i Nyekier sogn. 
Dend eldste daatter som nu lefver er Barbra Jensdaatter paa 20 aar gl. for hende er og forhen til 
wærge anordned Peder Andersen i Tophiem nu boende i Ellesgaarden i Nyekier sogn. 
Dend anden daatter er Karne Jensdaatter nu 17 aar gl. for hende er og wærge Mogens Hansen i 
Nyekier sogn. 
Dend yngste daatter er Anna Jensdaatter nu paa 14 aar gl. for hende er og wærge Peder Hansen 
paa wornedet i Knudsker sogn. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmægtig Christian Leegaard og Skifte 
skriveren Henrich Brugman Paa samme Skifte er til wurderings mænd opmeldet  Mikel Madsen og 
Mortten Ollufsen begge boende i Ermelte Nyelaursker sogn. Hvor da er foer funden fremviist og 
Passered som her efter følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En ung graae Hoppe for 9 Sld., en gl. gul brun Hoppe for 3 Sld., en gl. sort brun Hest 2 Sld., en gl. 
brun Hoppe en gul brun gilled Foele for 5 Sld., it sort brun stierned ugilled Hestføll for 3 Sld., it 
røed blised ugilled Hest for 10 mrk.,  
Qveg. 
En gl. røe hielmed Koe for 5 Sld., en røe røgged Koe for 4 Sld., en ung røe røgged Koe for 4 Sld., en 
hvid Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe braaged stud hvor paa er sat Giert Farfvers Qveg brende for 3 
Sld. 2 mrk., en blak hielmed stud som og staar Giert Farfars Qveg brende paa er sat 3 Sld. 2 mrk., 
en røe stierned Qvige for 3 Sld., en sort hielmed Qvige for 2 Sld., it røe stierned Qvigenød for 1 Sld. 
3 mrk., it sort hielmed studnød for 6 mrk., it røe grimmed studnød for 5 mrk., en hvid Tyrkalf for 2 
mrk. 8 skl., en sort grimmed Tyrkalf for 2 mrk.,  
Faar. 5 gl. Faar á 3 mrk. 8 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., it fior gl. grimmed Lam for 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies, og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl., er 5 mrk.,  
Svin. En graae belted Soe for 3 mrk., en graae hofved Soe for 3 mrk., en sort belted galt for 2 mrk. 
8 skl., endnu en sort belted galt for 2 mrk., en graae belted galt 2 mrk., en dito for 2 mrk., en hvid 
soe gris med it sort øre og it sort laar for 1 mrl.12 skl.,  
Kaabber ware. 
En gl. mæssing kedel paa en span stoer for 2 mrk., en gl. liden mæssing kedel for 1 mrk. 4 skl.,  
I Øster Cammer. 
En ullen ofverdynne for 2 mrk., it gl. blaargarns lagen for 8 skl., en linnen hofved dynne for 1 mrk. 
8 skl.,  
I Stuen. 
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En spoel skaded benkedynne under winduen 5 alen lang for 2 mrk., en dito benkedynne for 
bordenden 2 ½ alen lang for 1 mrk. 4 skl., it gl. grønt hionde med løet kalf skin under for 6 skl., it 
flamsk hiønde med brunt under foer for 1 mrk. 8 skl., it bord i stuen med oben foed af ege træ for 
2 mrk. 8 skl., it waarskab med 2 laase og obed rummet udi af ege træ for 8 mrk., en benk under 
winduen med skammel til for 2 mrk., en benk for bordenden for 1 mrk., it sengested udi stuen 
med nogle ringe klæder udi blef Peder Rømmer af de vedkommende efter sædvane her paa 
landed bevilged, en gl. laasfast fyre kiste er daatteren Anna Jensdaatter blefven uden skifte 
bevilged, en stoer ballig for 12 skl.,  
I Krobhused. 
It gl. Fyreskab med en haspe paa for 8 skl., en straae bonds tønde for 4 skl., en tønde for 6 skl., en 
harke stok foruden been for 4 skl.,  
I Steerhused. 
En hand qvern med hus og jern seiel for 1 mrk., en kalke tønde for 12 skl., en liden røste ballig for 
8 skl., it gl. deigne trug for 8 skl., paa steerhus tilled, en ploug uden jern for 1 mrk. 4 skl., it stude 
aag med kiste for 1 mrk., en gl. spin for 4 skl., en strippe bøtte 2 skl.,  
Paa stue tilled. 1 ½ tønde Biug á 5 mrk. 8 skl er 2 Sld. 4 skl., 3 tønder haure á 2 mrk er 6 mrk., en 
goed straae bonds tønde for 8 skl., 2 gl. tønder á 4 skl er 8 skl., endnu en tønde for 6 skl., en seies 
med bom og ringe for 1 mrk., en ploug knif og skiær løbere, og juhl og ringe for 2 mrk. 8 skl., en 
arbieds wogn med 2 smaa stier og 2 høe stier til, og hammel tøm, og halseeler for 3 Sld., en nye 
harre med træ tinner udi for 1 mrk. 8 skl., it aar med bihl for 1 mrk., it gl. dito for 8 skl., en ruhl 
med jern tapper og hagle for 5 mrk., 2 fyre planker som er i teng den ofver 2 stolperum begge for 
3 mrk., en krak øpse for 8 skl., en gl. lyng rifve for 6 skl., en gl. jern tyfve med en gren for 6 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 93 Sld. 2 mrk.,  
Saa blef Peder Rømmer, og wærgerne tilspurdt af skifteforwalteren om de hafde meere løsøre 
middel til dette Sterfboes middel at angifve hvor til de svarede at de ej viste meere løsøre at 
angifve med foran findis indført, 
Denne S: Qvindis Ifare eller gang klæder angaaende da hafver denne S: Qvindis pige børn dem 
bekommed som de kand nytte, og forslide saa som de vare af ringe verdie og hiem spunden tøy og 
hafver, Sønnen imod bekom med anden fornøyelse saa at der paa ej var noged at anke. 
Gaarden dend 27 jord eiendoms gaard i Nyelaursker sogn angaaende, da kand der med ej noged 
nu her paa skifted forre tagis saa som der paa i ded forige skifte, efter denne S: Qvindis forige 
mand Jens Jensen er giort indførsel efter skiftebrefves udvisning  dend 25 july 1698. og ingen 
sættning siden den tid paa er sat hvor her om gaardens endelighed imellem børnens stiffader 
Peder Rømmer, og denne S: Qvindis børn her fra giøris henvisning til samfrender, som det efter 
lowen for retter som, de vil ansvare. 
 Hvor nest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield hvor til er giort udlæg som følger nemlig.  
Kongl: May: Amptskrifver, og ridefouged SR: Hans Henrik Skor ved sin skrifvelse af 5 Marty 1704. 
under hans egen haand lod anmælde at der rester af denne 27 gaard til amptstuen toil 1. may 
1704 penge 13 Sld., udlagt eb ung røe røggedKoe for 4 Sld., en hvid Koe for 4 Sld. 2 mrk., 1 ½ 
tønde Biug for 2 Sld. 4 skl., 3 tønder hafre 6 mrk., af en graae Hoppe for 1 Sld., 9 skl., :/: 
Gierdt Jacobsen Von Kiempe Farfver boende i Rønne fordred efter sin seddel og i forsikring berørte 
2 de  ungr stude som hand der for hafver laded brende penge 6 Sld., tillagt en røe braaged stud for 
3 Sld. 2 mrk., en blak hielmed stud for 3 Sld. 2 mrk., til ofvers 4 mrk.:/: 
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Hans Hiort i Rønne foedred efter sin seddel som er bekommed til denne S: Qvindis begrafvelse 
vare for penge 4 Sld. 1 mrk., udlagt en ung røe røgged Koe for 4 Sld., en benk for bordenden i 
stuen for 1 mrk., :/: 
S: Søfren Gudbers Enke paa Klint i Wæstermarie sogn tilkommer 4 mrk. 8 skl., udlagt en hand 
qvern med hus for 4 mrk., en røste ballig for 8 skl., :/: 
Sogne deignen Mogens Jensen fordred som vedgikie penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt it sort hielmed 
studnød er sat for 6 mrk., :/: 
Mads Høy i Rønne lod fordre penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt it røe stierned qvigenød for 7 mrk., til 
ofvers 1 mrk., :/: 
David Mikelsen i Rønne lod fordre penge 3 mrk. 4 skl., udlagt en graae belted Soe for 3 mrk., it gl. 
blaae garns lagen for 8 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Olluf Henriksen Skrædder i Wæstermarie sogn fordred arbiedsløn for 2 Sld. 2 mrk., udlagt en gl. 
sort brun Hest 2 Sld., en ullen hvid ofverdynne 2 mrk., :/: 
Thomas Larsen paa Thingsta lod fordre arbieds løn 1 mrk., udlagt hos Mads Høys udlæg for 1 mrk.,  
Jørgen Jensen i Nyelaursker sogn fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt en liden mæssing kedel for 1 mrk. 4 
skl., :/: 
For leye af it ligklæde 2 mrk., udlagt it fior gl. grimmer Lam 2 mrk.,:/: 
Peder Rasmusen Møller lod fordre for ligkiste arbiedsløn 2 mrk. 8 skl., udlagt it ege bord i stuen 
med oben foed for 2 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 2 Sld., udlagt af en graae Hoppe disse 2 Sld.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 15 mrk., udlagt af en graae Hoppe disse 3 Sld. 3 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt af en graae Hoppe disse 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 ½ mrk., er 5 mrk., udlagt af en graae Hoppe disse 5 
mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelse bekaastning blef Peder Rømmer hendis efterlatte 
Mand bevilged udlæg for 24 Sld., udlagt en gul brun Hoppe for 3 Sld., en mørk brun Hoppe for 4 
Sld., en gul brun gilled Foele for 5 Sld., it sort brun stierned ugilled Hestføl 3 Sld., en røe hielmed 
Koe for 5 Sld., 5 Faar á 3 mrk. 8 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., til ofvers 1 mrk. 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 64 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Ligned blifver udi behold, og til deehling penge 29 Sld. 11 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfvepart som er 14 Sld. 2 mrk. 5 ½ skl., 
Dend anden halfvepart deehlis imellem denne S: Qvindis efter lefvende børn som er en søn og 3 
døttre, er der af en broderlaad 5 Sld. 3 mrk. 5 skl., og en søsterlaad er 2 Sld. 3 mrk. 10 ½ skl.,  
For Peders Rømmers anpart som er 14 Sld. 2 mrk. 5 ½ skl., er udlagt en røe stierned Qvige 3 Sld., 3 
gl. Gies, og en gaasse for 5 mrk., en graae hofved Soe 3 mrk., en sort belted galt for 2 mrk. 8 skl., 
endnu en sort belted galt for 2 mrk., en linnen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en spoelskaded 
benkedynne under winduen i stuen 5 alen lang 2 mrk., en dito benke dynne for bordenden for 1 
mrk. 4 skl., en benk under winduen med skammel for 2 mrk., en stoer blalig for 12 skl., I 
Krobhused, it fyrre skab med en haspe for 8 skl., en straae bonds tønde for 4 skl., endnu en gl. 
tønde for 6 skl., en hake stoek for 4 skl., en kalke tønde for 12 skl., it deigne trug for 8 skl., en 
ploug uden jern 1 mrk. 4 skl., ved Bendt Farfvers udlæg at hafve 4 mrk., en ploug knif og skiær, 
ploug bøsse, juhl løbere, og ringe 2 mrk. 8 skl., en arbieds wogn med 2 smaa stier, og 2 høestier til 
med hammel tøm og halseeler for 3 Sld., en krak øpse for 8 skl., en lyng rifve for 6 skl., en jern 
tyfve med en gren for 6 skl., it stude aag med kiste for 1 mrk., en nye harre med træ tinner for 1 
mrk. 8 skl., en gl. span for 4 skl., :/: 
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Sønnen Hans Jensen som Jens Terkelsen er wærge for tilkommer penge 5 Sld. 3 mrk. 5 skl., udlagt 
en sort hielmed Qvige for 2 Sld., en graae belted galt for 2 mrk., itflamsk hiønde med brun under 
foer for 1 mrk. 8 skl., en ruhl med jern tappe uden skogle for 4 mrk., 2 fyrre planker naar ofver to 
stolperum for 3 mrk., en seis med bon og ringe for 1 mrk., it aar  med bihl for 1 mrk., en mæssing 
kedel paa en span stoer 2 mrk., en goed straae bonds tønde paa lofted for 8 skl., af en graae 
Hoppe 5 skl., dette goeds beholte Hans Jensen self hos sig :/: 
Dend eldste daatter Barbra Jensdaatter som Peder Andersen er wærge for tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 
10 skl., udlagt en wraae skab i stuen med 2 laase med oben rummet udi for 2 Sld., en sort 
grimmed Tyrkalf for 2 mrk., it gl. aar med bihl for 8 skl., paa stue tilled 2 straabonds tønde for 8 
skl., ved udfartens udlæg 10 skl., :/: 
Dend anden daatter Karne Jensdaatter som Mons Hansen i Nyekier sogn er wærge for tilkommer 2 
Sld. 3 mrk. 10 skl., tillagt it røe blised ugilled Hest føl for 10 mrk., paa stue tilled, en straabonds 
tønde for 6 skl., en strippe bøtte 2 skl., it grønt hiønde med løet kalf skin under for 6 skl., ved 
udfartens udlæd 12 skl., :/: 
Dend yngste daatter Anna Jensdaatter for hende wærger Peder Hansen i Knudsker sogn tilkommer 
2 Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt it røe grimmed studnød for 5 mrk., en hvid tyrkalf for 2 mrk. 8 skl., en 
graae belted galt for 2 mrk., it hvidt soe svin med it sort ørre og it sort laar for 1 mrk. 12 skl.,  ved 
udfartens udlæg 2 skl., ag et blaargarns lagen 4 skl., ved David Mikelsens udlæg :/: 
 
Saa blef igien af skifteforwalteren paa raabt an nogen hafde meere at fordre hvor saa ingen er 
forekommen, med videre Pretensioner end foran findis indført hvor saa dette skifte der ved er 
slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passeret som forskrefved staar des til vidnisbiurd under vore 
hænder, og signeter skiftestæden Ut Supre C: Leegaard. H. Brugman. 
Mortten Ollufsen. Mikel M:M:S: Madsen.      Peder P:N:S: Nielsen Rømmer. 
Jens Terkelsen.  Mons M:H:S: Hansen.            Peder P:H:S: Hansen 
 Peder P:A:S:Andersen  Hans Jensen.   
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Anno 1704. Dend 11 Marty er efter Lowlig giorde tillysning holden Registring og Wurdering samt 
Skifte og Deeling efter  S: Hans Larsen Kiøller, som boede og døde paa  den 35 Jord Eiens doms 
gaard beliggende udi Clemmedsker  sogn, imellem denne S: Mands efterlefvende  
Hustru Kirstene Pedersdaatter, for hende blef efter hendis begiering til laugwærge  anordned 
Lientnant Olluf Nielsen boende i Aakier sogn. som er Enkens halfbroder, de paa ene side, og paa 
anden side denne S:Mands Hans Kiølleris 3 søstre som først er at reigne, og dem, og de 2 søsters 
børn, og børne børn nemlig  
 
Dend eldste denne S: Mands søster var Karne Larsdaatter som var i ekteskab med 2de mænd 
nemlig Lars Larsen og Henrik Ibsen, som og var veddøden afgangen, og har Karen Larsdaatter som 
er ved døden afgangen efterlatt sig en søn og 2 døttre, 
Sønnen var afgangne Olluf Henriksen som boede og døde udi Nyelaursker sogn, og hafver Olluf 
Henriksen som efterlatt sig en søn og 4 døttre, hvor af  
Sønnen er Mortten Ollufsen for hammen er paa skifted efter hans S: Fader dend 10 Marty 1697. til 
værge anordned denne S: Mand Hans Kiøller, og som indted til arf  
Efter Olle Henriksen, er falden saa er nu her paa skifted for ham tilordned at wærge, istæden for 
denne S: Mand, som sig ded og goedvillig paatog Capt: Gregers Christensen boende i Aakierkebye. 
eldste daatter Karne Ollufsdaatter for hende er paa skifted hendis fader til wærge anordned Hans 
Jensen i Nyelaursker sogn som hand med andre wærgemaalen, og for sine egne børn er beordred, 
tilordnis en her paa skifted, Jep Momsen i Engeins i Nyelaursker sogn for hende at wærge. 
Dend anden daatter er Giertrud Ollufsdaatter for hende er paa skifted efter hendis S: Fader til 
wærge anordned Jep Jensen i Nyelaursker sogn, men som hand med andre wærgemaaler er 
beordred, saa er for hende til wærge anordned Hans Dideriksen i Olsker sogn. 
Dend 3de daatter er Bohl Ollufsdaatter for hende er paa skifted efter hendis S: Fader til wærge 
anordned Per Eriksen i Wæstermarie sogn, som der ved forblifver. 
Dend yngste daatter er Siegne Ollufsdaatter for hende er paa skifted efter hendis S: Fader 
tilordned at wærge Trued Jensen i Nyelaursker sogn, men som ham andre wærgemaler er paalagt, 
saa er nu her paa skifted for hende til wærge anordned Peder Monsen Pinne lyke i Wæstermarie 
sogn som er hendis faders sødskende barn afgangen Karne Larsdaatters eldste daatter er 
Magdalene Larsdaatter i Ekteskab med Jørgen Gierdtsen boende i Nyekier sogn som for hende 
svarer. 
Den yngste daatter er Boel Henriksdaatter for hende er nu til wærge anordned Jens Larsen boende 
i Olsker sogn. 
Dend anden denne S: Mands Hans Kølleris søster var afgangne Signe Larsdaatter, og var i ekteskab 
med afgangne Diderik Larsen Hollender som døde i Olsker sogn, og hafver efterlatt sig 2 sønner, og 
3 døttre, hvor af  
Dend eldste søn er Hans Dideriksen boende i Olsker sogn. 
Dend anden søn er Peder Dideriksen boende i Rydsker sogn. 
Dend eldste daatter Boehl Dideriksdaatter i ekteskab med Laurs Nielsen boende i bemælte Olsker 
sogn. 
Dend anden daatter var Ellene Dideriksdaatter som var i ekteskab med Bendt Andersen 
Ladefouged, og er ved døden afgangen i Rydsker sogn, og har hun efterlatt sig en søn navnlig 
Anders Bendtsen som hans morbroder bemælte Peder Dideriksen er wærge for, 
Dend yngste, Salig Siegne Larsdaatters daatter er Karne Dideriksdaatter i ekteskab med Niels 
Hansen boende i Sandwig. 
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dend yngste dend S: Mand Hans Kiøller søster er Anna Larsdaatter i ekteskab med Jens Mogensen 
som boer i Olsker sogn og som hendis mand nu er svag, saa møtte her paa Sterfboet for hende at 
svarer hendis Stif søn Hans Jensen Kirkewærge boende i Røe sogn. 
hvilke saaleedis alle denne S: Mand Hans Kiølleris arfvinger. 

 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedts, ved sin fuldmægtig Christian Leegaard og Skifte 
skriveren Henrich Brugman Paa samme Skifte er til wurderings mænd opmeldet Hans Morttensen 
Og  Lars Hansen boende paa Biørnegaard og Hans Morttensen begge boende bemelte 
Clemmedsker sogn. Hvor da er foerfunden fremviist og Passered som her efter følger nemlig. 
 
Kaabber ware. 
En brøgger kedel paa en tønde stoer vog it lispund, og 14 skaalepund á 1 mrk. er 7 Sld. 2 mrk., en 
støre gl. brøgger kedel med brede øren vog it lispund 12 skaallepund á 1 mrk er 7 Sld., en kaabber 
kedel er 2 spanne stoer wier 8 skaalepund á 1 mrk 8 skl er 3 Sld., endnu en gl. bøtter 2 spanne 
stoer kaabber kedel veier 7 ½ skaalepund á 1 mrk er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en mæssing kedel veier 2 
½ skaalepund á 1 mrk er 2 mrk. 8 skl., en gl. kaabber kedel paa en half tønde stoer veier 12 skaale 
pund á 12 skl er 9 mrk., en metal gryde paa en spand stoer vog 13 skaalepund for 2 Sld., en 
brøgger kedel i muur paa 1 ½ tønde stoer med 2 boder paa er vegtig til 16 Sld., en gl. laped brende 
wins pande med hatt og pibber veied 1 ½ lis pund á 1 mrk. 4 skl., er 7 Sld. 2 mrk., en brog kedel 
paa lofted paa to tønder stoer vegt til penge 20 Sld., en kaabber kedelmed paa en half tønde stoer 
er vegtig til penge 5 Sld. 2 mrk., nok en kaabber kedel paa 2 spanner stoer vog 14 skaale pund á 1 
mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk.,  
Qveg i Søndre fæhused. 
En blaae røgged og herred Koe for 4 Sld., en slet sort Koe skolled paa lenden 5 Sld., en røe hielmed 
hvid i lysken Koe for 5 Sld., en bleg røe hielmed Koe hvid under bugen 3 Sld. 2 mrk., en røe brun 
om munden for 4 Sld., en røe flie i horned Koe for 4 Sld., en røed kurfvel horned Koe for 4 Sld. 1 
mrk., en røe blised røg horned Koe for 4 Sld. 1 mrk., en røed knefvel paa halsen for 4 Sld., en sort 
skimled Koe som er hielmed for 3 Sld. 2 mrk., en røe hvid mankedKoe af verdie 18 mrk., som 
berettis at være Ellene Monsdaatter tilhørrende i Øster Fæhused en røe røg horned Koe for 4 Sld., 
en sort grimmed Koe hvidunder bugen for 5 Sld.,  en røe Koe hvid under bugen, og noged hvid paa 
rumpen for 4 Sld. 1 mrk., en sort røgged Koe 4 Sld. 2 mrk., en sort blised Koe for 4 Sld. 2 mrk., en 
sort graae Tyr for 5 Sld.,  
I Øster Stude Hus. 
En røe hielmed stud for 6 Sld. 2 mrk., en røe brun stud for 6 Sld., en sort stud med hvide horn for 6 
Sld. 2 mrk., en røe hielmed stud hvid under halsen og for børn for 6 Sld., en røe brun stud med 
rage horn 6 Sld., en bleg røe stud med en brun hals for 5 Sld., en kolsort stud for 4 Sld., it brun 
braaged Tyrnød som og er stierned for 2 Sld. 2 mrk., en sort studnød sorte horn 6 Sld., en graae 
hielmed stud af vierdie for 5 Sld. 2 mrk., som og berettis at tilhørrer Ellene Monsdaatter til i øster 
lade en brun røgged Koe af verdie 18 mrk., berettes at tilhørre Sidzele Svendsdaatter, en sort 
hielmed stud med sort om øren 3 Sld., en sort blised stud med en hvid under mølle 4 skl., en sort 
hielmed og grimmed stud af verdie 4 Sld., som berettis at tilhører Peder Svendsen, 
 i nøde hused, it brun bleged studnød 3 Sld. 1 mrk., it røe brunt Qvige nød for 2 Sld., it sort hielmed 
Tyrnød med 2 hvide bagbeen for 7 mrk., it sort stierned Qvigenød for 9 mrk., en brun hielmed 
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Qvige med en hvid plet paa manken af verdie penge 2 Sld., en sort Qvige med en hvid rompe 2 Sld. 
2 mrk., it røe hielmed Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk., it sort hielmed studnød for 9 mrk., it røt studnød 
som har, en vender til bage for 8 mrk., it røe røgged stud for 7 mrk., it røt stud nød med rnoter om 
øjen og paa lenden 6 mrk., endnu it røt studnød for 6 mrk.,  
Kalfve. 
En røe stierned studkalf med en hvid plet paa dente haanded bove for 5 mrk., en sort graae 
hielmed studkalf for 4 mrk., en sort grimmed Qvigekalf for 6 skl., en røe grimmed Qvigekalf for 4 
mrl 8 skl.,  
Heste og Hopper. 
En sort stierned og snopped Foele med en hvid bag foed til haarden for 10 Sld., en sort stierned 
gilled Hest Foele for 11 Sld., en røe blised Hest for 2 Sld., en gl. røed Hest som er skimled i hofded 
for 6 mrk., en gl. røe blised Hoppe for 2 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe 8 Sld., en brun blised Hoppe for 
6 skl., en sort blised Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., en ung sort stierned og snopped Hoppe for 7 Sld., en 
brun wrang blised Hoppe med 2 hvide bag fødder for 6 Sld., it brun blised Horsføl for 7 mrk., en gl. 
brun snopped gilled Hest for 3 Sld., en graae skimled og blised Hest gilling for 9 Sld., nok fanttis en 
graae skimled Hest gilling som til Peder Svendsen er berettiged. 
Faar. 30 styker gl Faar á 3 mrk er 22 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 5 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl., er 7 mrk. 8 skl.,  
Svin. 3 hvide galt svin á 6 mrk er 4 Sld. 2 mrk., en sort belted galt for 5 mrk., en hvid soe for 1 Sld., 
en hvid soe med sorte pletter paa for 3 mrk. 8 skl., it sort belted ungt svin for 3 mrk., it graae 
belted ungt svin for 3 mrk., it hvidt ungt svin 3 mrk., 2 hvide unge svin a 3 mrk er 6 mrk.,  
Peder Jørgensen i Clemmedsker sogn loste her i dag en liden gl. sølf stok paa en half pegel stoer og 
gaf der for paa Sterfboet reede penge 4 Sld., som den var i pandt for, 2 gl. brudere thin lysestager 
for 1 mrk., en dreied støbt mæssing lysestager for 1 mrk., 2 gl. dreiede mæssing lysestager begge 
for 1 mrk.,  
Sengeklæder i Herberghused i wæster hiemmel seng, en linnen under dynne for 2 Sld. 2 mrk., en 
bolster hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en olmer dugs hofved dynne for 1 mrk., en nye hiem 
wefved bolster ofverdynne for 4 Sld. 2 mrk., it syed seng klæde af ulled tøy for 2 Sld. 2 mrk., en 
pude med lin waar og strik, og grøn tøy for enden 1 Sld., en pude med lin vor, og strik og brunt tøy 
for enden 1 Sld., it brue garns lagen for 6 mrk., it dito for 5 mrk.,  
I Øster himmelseng, en blaae priked dantsier tøy ofver dynne for 2 Sld., en gl. bolster under dynne 
for 2 Sld., en linnen hofved dynne for 5 mrk., en grøn linnen hofved dynne for 3 mrk., en pude med 
lin waar 3 mrk., en pude med lin waar uden strik for 2 mrk., it gl. brue garns lagen for 3 mrk., it 
brue garns lagen for 6 skl.,  
I Nørre seng. En priked dantsier waars dynne   for 1 Sld., en linnen pude uden lin waar for 1 mrk. 4 
skl., en pude uden lin vor for 1 mrk. 8 skl., en pude med lin vor og strik for 3 mrk. 8 skl., endnu en 
pude med lin vor med strik og grønt tøy for enden for 3 mrk. 8 skl., en brue garns lagen for 1 Sld. 2 
mrk., it brue garns lagen 5 mrk., Nok i Herbreg hused, en nye wefved benkedynne med gl. under 
foer og huller  paa 4 alen lang for 6 mrk., en nye wefved benkedynne med rosninger paa 5 i lang er 
sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
Paa Lofted i Søndre seng. En gl. olmerdugs ofverdynne 2 Sld., en linnen haarpe under dynne for 2 
Sld. 2 mrk., en gl. bolster hofved dynne for 3 mrk., it blaargarns lagen 2 mrk., it gl. blaargarns lagen 
for 1 mrk., I Nørre seng Ibiden, en hampe garns under dynne for 2 Sld. 2 mrk., en grøn linnen 
under dynne for 7 mrk., en lapped grøn under dynne for 2 mrk., en grøn linnen lang hofved dynne 
for 3 mrk., en grøn linnen staked hofdynne for 1 mrk. 4 skl., en linnen pude uden lin wor for 1 
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mrk., it gl. blaae garns lagen for 1 mrk. 8 skl., it brugarns lagen for 5 mrk. 8 skl., en syed 
benkedynne med Allumit skin under 4 ½ alen lang for 3 Sld., en syed age dynne med Allumit skin 
under for 1 Sld., en nye wefved agedynne med spoelskaded under foer for 1 Sld., it flamsk hiønde 
med skin waaeunder og vipper udi for 3 mrk., it flamsk hiønde med skin waar under og knapper 
udi for 2 mrk.,  
I Lille Stuen i Nørre seng. 
En lin under dynne for 3 mrk., en ullen dynne for 4 mrk., en linnen under dynne for 6 mrk., it gl. 
blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., it nye wefved sengklæde for 1 Sld. 2 mrk.,  
I Søndre Seng. En olmerdugs blaae ranned ofver dynne for 3 Sld., en gl. blaar ranned bolster under 
dynne for 6 mrk., en grøn linnen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en grøn linnen hofved dynne for 2 
mrk., en gl. linnen hofdynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 2 mrk.,  
I Wæster seng. En blaae ranned gl. olmerdugs ofver dynne for 2 mrk., en linnen under dynne for 6 
mrk., en linnen hofved dynne for 2 mrk., endnu en linnen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., it blaar 
garns lagen for 2 mrk., it dito for 2 mrk.,  
I Øster Drenge seng. En ullen ofver dynne for 4 mrk., en ullen under dynne for 4 mrk., en ullen 
hofved dynne for 1 mrk., en sort ranned ullen hofved dynne for 1 mrk., 2 blaargarns lagen á 2 mrk 
er 4 mrk., it gl. sengklæde for 1 mrk. 8 skl.,  
I Wester Drenge seng. En ullen ofver dynne for 4 mrk., en gl. ullen under dynne for 2 mrk., en 
graae ranned hofved dynne for 12 skl., en gl. linnen hofdynne for 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 4 
skl.,  
Thin. 
It thin fad med it styke af bræden, og it thin fad oben I bræden vog 4 skaalpund á 12 skl er 3 mrk., 
it thin fad teigned med C4 for 1 Sld., it fladt thin fad teigned bag paa SNS:KND for 2 mrk., 6 gl. thin 
tallerken  for 5 mrk., Enken blef af samptlig hendis med arfvinger foruden skifte bevilged sin sengs 
klæder som stoed i stuen som blef efter seet, og befanttis lowlig, og det uden anke, eller kiære i 
alle maader. 
Sølf. 
En høy sølf staab teigned med MLS 1651 vog 10 laad á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., it lided sølf begger 
med en kandt neden under teigned med MJS KPD 1684 er vegtig for 5 mrk., en liden sølf skaal med 
it bredt øre paateigned AH er vegtig 8 laad á 3 mrk er 6 Sld., en liden flad skafted sølf skee med it 
firkandtet vaaben paa er vigtig til penge 2 Sld., en flad skafted liden sølf skee teigned med IOS VHD 
1695 er vegtig til penge 1 Sld. 3 mrk., en sølf skee med it flaft skafted teigned I:B: 1648 er vegtig 1 
Sld. 2 mrk., en linnen gl. sølf skee med it half fladt skaft paa teigned med Laurits Mikelsen er vegtig 
til penge 5 mrk.,  
I Stuen. 
En lesned benke dynne under winduen paa sort bon 6 alen lang er sat for 2 Sld. 2 mrk., en lesned 
benke dynne med rosninger paa sort bon for bord enden 3 alen lang for 2 Sld., en gl. wefved 
benkedynne med røede lapper paa under forred 3 alen lang for 2 mrk. 8 skl., en gl. wefved age 
dynne med spoelskaded under foer for 1 mrk., en flamsk gl. benke dynne med adtskeelige lapped 
under 4 alen lang for 3 mrk., en grøn wefved benke dynne for penge 5 mrk., it gl. flamsk hiønde 
med røet under foer 4 mrk., it grøn syed hiønde med spoelskaded under foer for 1 mrk., it rude 
syed hiønde med skin under foer for 1 mrk., it lesned hiømde med 3 sorte ranner under, og paa 
rød bon for 1 mrk., it flamsk vendt hiønde med spoelskaded under foer, og gulle, og røde vipper 
udi for 2 mrk., en gl. wefved benke dynne med en blaae lap og en sort lap 4 alen lang for 2 mrk.,  
Boe Hawe i Herberghused. 
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Dend wæster himmel sengsted som er malled for 9 mrk. 8 skl., en himmelsengested østen til med 
dreied stolper for 3 Sld., I Udteked gl. bord med en laasfast skuffe under for 1 Sld. 2 mrk., en gl. 
fyrre kiste med en gl. laas foruden hengsler 1 mrk., en liden sengested med en side, og en gaul 
norren til for 2 mrk. 8 skl., en gl. ege kiste med en gl. laas og hengsler for 3 mrk., paa lofted it 
sengested med 2 sider og 2 gaule og alse stoelper 2 Sld. 2 mrk., it fyre sengested med en side og 
en gaul for 1 Sld. , 
I Lille Stuen.den westerste sengested med en side, og en gaul for 2 mrk. 8 skl., den sønderste 
sengested med en side og en gaul 2 mrk., det norderste sengested som er den første side sat for 8 
skl., en ege kiste med bredt laag lugt laas og 2 jern hand grefver udi for 3 Sld. 2 mrk., en ege kiste 
paa lofted med laas og hengsler 2 Sld. 2 mrk., en ege kiste i stuen med laas og hengsler for 3 Sld., i 
gl. hugehus i stue bengden it ølcar paa 2 tønder stoer 6 mrk., en ploug med behør for 10 mrk., en 
ploug med it skier videre behør 1 Sld., 2 gl. wogn juhl med ringe og bøsser 2 mrk., en nye 
skovsleede foruden dret for 3 mrk. 8 skl., en nye fyre dele for 2 mrk., en lin wef med behørig jern 
og tøm for 4 Sld., 4 nye sti træ for 1 mrk., en gl. fyre benk med 2 poser for 8 skl., en nye wogn axel 
ophugen for 6 skl., en gl. ørk med laas af fyre træ er sat for 3 Sld. 2 mrk., ved hafve gierred 8 ege 
planker á 6 alen á 12 skl er 1 Sld. 2 mrk., en fyre deehle i hafven uden forster wurdered for 1 mrk., 
en gl. arbieds wogn med smaa stier for 2 Sld., en gl. opskoed skov sleede med 2 jern vidier for 1 
mrk. 8 skl., en karm wogn med ringe og bøsse og en fodring til 10 mrk., it sleede car for 8 skl., 6 
fyre deehler ofver node hused stoked 7 alen lang for 2 Sld., it møy bræt i toe for 8 skl., ofver nøde 
hused it par høestier af grane træer  og en elle las stang for 1 mrk. 8 skl., en tæke aas sammesteds 
som er af granne træ 1 mrk., 3 aar væst til under røsten med bille paa á 1 mrk er 3 mrk.,  
I søndre lade, it føre deehler 7 alen lang er sat tilsammen for 3 Sld.,á 3 alen lang á 1 mrk. 8 skl., er 
1 Sld. 3 mrk. 8 skl., 2 lange lækter til en hus stie for 2 mrk., 2 granetræ med bark paa á 10 skl er 1 
mrk. 4 skl., it runt grane træ uden bark for 8 skl., en hus stie som henger mermer til paa dend 
søndre ladelenge for 1 mrk., i calle hused 2 fyrre deeler á 7 alen á 1 mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl.,  
I Øster hande gull i søndre lenge en fyrre deele for 1 mrk. 4 skl., ofver søndre fæhus 10 sauf skårne 
elle lækter som naar ofver 2 stolperum á 4 skl er 8 skl., it slynged aspe træ som naar ofver 2 stolpe 
rum for 1 mrk., it par høe stier af fyre træer for 8 skl., en elle las stang for 4 skl., 2 granne træer 
paa stalstenged med barken paa for 1 mrk., 2 nye sleede mæder, og en ege dret foruden aag er i 
søndre lenge for 2 mrk., en gl. skov skeede, og en jern vidierm og en jern ring om aaged for 8 skl., 
en gl. beslagen carm fadning, og wogn og jern paa bilken og kurfve fadning med hammed for 6 
Sld., under røsten i gaarden7 sauf skaarne ege bielker á 2 mrk. 8 skl er 5 mrk., en opslynged ege 
bielke for 2 mrk., it styke ege leid ofver 2 stolperum 1 mrk. 8 skl., wæsten resten uden for gaarden 
3 sauf skaarne ege stolper á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., ved saufve lofved nær gaarden en sauf skaarnen 
stolpe for 1 mrk., en opslynged stolpe for 10 skl., it opslynged ege træ stolpe langt for 1 mrk., it 
uopslynged ege træ stolpe langt for 1 mrk., 4 styker uopslynged ege træ er til løsholter á 8 skl er 2 
mrk., 
 I Dend Wæster lengde i Søndre ende under røsten. En ploug med knif og skiær, og 2 gl. ploug juhl 
for 6 mrk., 16 styker ege træ til stolper, og sparrer som er sauf skaned for 4 Sld., en arbieds wogn 
med 3 vidier paa kloven for 1 Sld., it bag wogns reede med 2 juhl for 2 mrk. 8 skl., 3 gl. juhl med 
jern bøsse, og ringe for 1 mrk. 8 skl., to løse hand qvern sienne for 3 mrk., en slibe steen foruden 
axsel for 1 mrk., en hugge benk i wæster lengde for 12 skl., 3 ophugne wogn axsel á 6 skl er 1 mrk. 
2 skl., en ophuggen wogn wohr for 4 skl., it gl. skin for 8 skl., it gl. deignetrug for 8 skl., en gl. deele 
for 8 skl., 3 wogn fielle styked 4 skl er 12 skl.,  
I Wæster lenge i hugehused. 
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It tørf jern for 1 mrk., endnu it gl. Tørf jern for 8 skl., it tørf jern phol for 4 skl., en lyng rifve med 
skaft og ring for 10 skl., en torn skiær for 4 skl., 2 høe tyfve med hver en garn for 12 skl., en jern 
hand stang af it bøsse løb for 10 skl., en stok øpse for 2 mrk., en krak øpse for 4 skl., en fyre deehle 
paa gulfved i bemælte hus 1 mrk., en fyre dehle som er oplagt i samme hus ofver sengen for 12 
skl.,  
Paa Herberghused lofted. 
18 tønder haure á 2 mrk er 9 Sld., en nye arbieds wogn uden stier adskieldt paa berørte tille for 4 
Sld., it øl Car paa to tønder paa øster lade for 7 mrk., paa herberg hused tilled to korn seiser med 
bom, og ringe á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., it øll Car paa en tønde stoer for 2 mrk., 2 ege planker á 4 
allen hver 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., 3 fyrre deeler á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., it fyre bræde deigne 
trug for 2 mrk., paa stue lofted. 5 tønder thersken rug á 2 Sld er 10 Sld., 8 tønder Biug á tønde 6 
mrk er 12 Sld., en tønde Erter for 9 mrk., it langt deigne trug for 2 mrk. 8 skl., it mindre deigne trug 
for 2 mrk., nok it mindre deigne trug for 1 mrk. 4 skl., it øl Car paa 1 ½ tønde stoer for 5 mrk., nok 
en dito for 5 mrk., 1 ½ fyre deehle for 1 mrk. 8 skl., 3 ege bræder á 10 skl er 1 mrk. 14 skl., en 
grynne bøtte med laag paa for 6 skl., en flade stande for 4 skl., en nye fiering med en bon udi for 8 
skl., en saltere tønde for 12 skl., en gl. kiste uden laag for 12 skl.,  
I Mellem forstuen. 
It deigne trug for 3 mrk., en hare med jern tinner udi for 3 mrk., 3 træ tinned harre á 8 skl er 1 mrk. 
8 skl., it deigne trug for 12 skl., 2 gl. Karn juhl med bøsse og ringe for 2 mrk., it stude aag med 2 
ringe for 6 skl., Paa lille stue tilled. 11 gl. straabonds tønder á 4 skl er 2 mrk. 12 skl., en saltere 
tønde for 12 skl., en barked tyrre hud for 2 Sld., en barked nøde hud for 3 mrk., 2 korn seiser med 
bom og ringe paa stue tilled for 1 mrk. 8 skl., en gl. kaabber kedel for 2 mrk. 8 skl.,  
Imellem Cammered. 
3 straaebonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., en røste ballig for 8 skl., 2 kalke tønder for 1 mrk., der 
udi er 6 Koe huder á 4 mrk er 6 Sld.,  
I Steerhused. 
2 jern gryde kraager á 2 mrk er 1 Sld., I Mell Hused, 6 tomme tønder á 8 skl er 3 mrk., nok 
Cammered op til, en tom tønde for 8 skl., en øll fiering tønde i øster Cammer for 2 mrk., en nye øll 
half tønde for 1 mrk. 4 skl., en gl. øl half tønde for 1 mrk., en nye øl fiering for 12 skl., en gl. fiering 
for 8 skl., 10 tønder rug mell i straae bonds tønder á tønde meel med tønde sat for 2 Sld. 3 mrk. er 
27 Sld. 2 mrk.,  
I Kielderen. 
En øl tønde for 1 mrk. 8 skl., en øll half tønde for 1 mrk., en nye salte half tønde for 12 skl., 2 andre 
saltere half tønder á 6 skl er 12 skl.,  
I Krobhused. 
En kierne paa tre fieringer stoer for 3 mrk., en øl stand tønde for 1 mrk., 4 straae bonds tønder á 6 
skl er 24 skl., it mad skab med 2 dørrer, og en laas for af fyrre bræ for 6 mrk., it ege skab med 2 
laasfaste dørre foer for 6 mrk., it kande bræde med 2 dørrerog en laas for 2 mrk., paa wæster hus 
lofted, en jerned hammel med i træde cabel seeler  og hammel reeb for 1 mrk. 4 skl., en jerned 
hammel med kraage brake seeler og hammel reeb for 14 skl., en jerned hammel med maarne 
braker seeler og hammel reeb for 1 mrk., en gl. jern maarne hammel med seeler, og hammel reeb 
for 10 skl., 2 gl. jerned hamle støke med en simgel paa hver begge 8 skl., drag reeb med reeb udi 
begge ender for 1 mrk. 4 skl., it tver cabel reeb 3 alen lang for 6 skl., 7 jern tappe stie suler for 1 
mrk., en viname med en bon udi for 1 mrk., en gl. øl tønde med to bonner udi for 12 skl., en stoer 
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ballig for 6 skl., en liden ballig for 4 skl., en lynneborig salt tønde for 6 skl., en løs senge sidde for 8 
skl.,  
I Qvern hused. 
En hand qvern med hus og seiel biud og jern for 3 Sld.,  
I Meel Hused. It gl. Mad skab med 2 rum og en dør for 12 skl., en lang hand jern stang for 3 mrk.,  
I wæster herberg hused. 
En gl. ploug knif og it ploug skiær for 3 mrk. 8 skl., 13 smaa stoke med bier ofver hofved sat for 
støked 4 mrk., er 13 Sld., it gl. lær hiemme tøy med tøm med lær hofved lav og en gl. cabel tøm 
streng for 1 Sld. 2 mrk., en gl. lin wef som er med bom og jern som nu findes i udhused der var 
marsen er sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
I stuen. En jern cabel ofver samme en by liger med en foed under som er ikun liden sat med behør 
for 8 Sld., it steen bord med lugt foed for 5 Sld., it gl. jern foed med aske blad i stuen med oben 
foed og skoffe under for 1 Sld., it tver sauf for 1 Sld. It klou sauf 1 Sld., it waar skab med 2 laasfaste 
dørre, og it obed rum for 2 Sld. 2 mrk., en gl. bag stoel med lær paa for 3 mrk., en bag stoel med 
tielle bon udi for 1 mrk., er hard her SL gaarden udi forleeden efter høst udi gaardens tilliggende 
jord der af sættis strøe Rugen tønden sat for 2 Sld. Er 6 Sld., finnis af S: Mands Ibsens Enkens 
første S: Mands Ifareklæder, en brun klædis kioel er nu madike æedt, med gl. bog under nu er sat 
for penge 1 Sld., en gl. røed foer skiorte med 26 smaa sølf knapper udi er nu taxered for 3 Sld., nok 
findis af S: Svend Nielsens Enkens anden mands Ifare klæder en sort klædis kioel og bopser nu sat 
for 3 Sld., en brun fifskaftes kioel og bopser som nu er sat for 4 Sld., en graae ullen, og linnen kioel 
for 2 Sld. 2 mrk., en røed fifskaftes foer skiorte nu foruden knapper for 1 Sld. 2 mrk., en flihlte nu 
sat for 6 mrk.,  
Lind  klæder. En gl. dreiels bord dug 5 alen lang dobel bred er sat for 5 mrk., en grafver dreiels bord 
dug 5 alen lang dobbel bred sat for 6 mrk., en dreiels bord dug wefved i stuen verik 3 allen lang 
dobbel bred nu sat for 6 mrk., en gl. dreiels bord wefved i strøe verk er 3 alen lang dobbel bred for 
2 mrk., en gl. grøn kappe bord dug med to border udi 3 alen lang for 1 mrk. 8 skl., en gl. kaappe 
bord dug 6 allen lang dobbel bred forslit for 1 mrk. 8 skl., en blaae garns bord dug med stoer traae 
udi 3 alen lang dobbel bred for 2 mrk., it brue garns lagen med en bred søm paa for 6 mrk., it brue 
garns lagen med en half bred søm paa er sat for 5 mrk., it gl. bruegarns lagen for 3 mrk., it dito for 
3 mrk., it brue garns pude vor med strik for 3 mrk. 8 skl., nok fandtis reede penge i en æske 2 Sld., 
it grønt wadmels bord klæde 3 ½ alen lang dobbel bred for 1 Sld. Nok fanttis it brue garns lagen for 
6 mrk., it brue garns lagen med bred søm om og en liden holstrikning for 1 Sld. 3 mrk., en dreiels 
bord dug 3 ½ alen lang for 5 mrk., it brue garns smalt hand klæde med fletning for enderne 3 ½ 
alen lang for 1 mrk. 8 skl., 8 alenvidt wadmel á 12 skl er 6 mrk., 7 alen persted graat wadmel á 14 
skl er 6 mrk. 2 skl., nok it brue garns lagen for 7 mrk., it lispund groft raalt hampr garn udi harre 
spunden skaalpunded sat for 6 skl er 6 mrk., 9 skaalepund hampe brue á 8 skl er 1 Sld. 8 skl., it 
lispund ull garn á 6 skl er 6 mrk., en dehl hampe garn opvunden i nøgle, og en deel raatt hampe 
farn i harrer vog it lispund á 6 skl er 6 mrk., 6 skaale pund ull garn opvunded i nøgle er af lød for 
punded 4 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
Blef  angifven at Hans Horca i Gudhiem er skyldig for resten af en Koe hand af denne S: Mand 
hafver kiøbt som er belofved en fiering sild 6 mrk.,  
Nok  blef angifven at Truels Jørgensen i Gudhiem er skyldig her til boet som rester paa en Koe en 
fiering sild for 6 mrk.,  
Lars Jensen Wefver i Olsker sogn er her til boet skyldig som hans søn Jens Larsen paa hans wiegne 
ved stoed penge 4 mrk.,  
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Peder Madsen i Rønne vedstoed at være skyldig her til boet reede laante penge og der paa til 
denne S: Mand i pandt lefvered sit i boende huus bref som Peder Madsen nu igien til sig 
annammer og betaler til hver det her efter vorder udlagt penge 6 mrk.,  
Enken angaf at Povel Koefoed i Rønne skulle være skyldig her til boet paa slagte qveg hand i sidste 
efter høst hafver bekommed som rester penge 5 Sld., 
Summa andrager forskrefne dette sterfboes angifne løsøre Gods og tilstaaende Gield til penge 747 
Sld. 6 skl.,  
Her foruden er dend 35 jord eiensdoms gaard i Clemmedsker sogn. 
Denne S: Mand arfvelig er tilholden, og indfried efter sin S: Fader hvor om her efter udi slutningen 
videre mældis, saa blef S: Hans Kølleris Ifareklæder af bemælte wurderings mænd taxered, en brun 
zartis kiol med grøn wadmel under og brune knapper udi for 2 Sld. 2 mrk., it par brune zartis 
bopser under fored med hvidt læred for 3 mrk., en sort fifskaftes kioel under foered med røtt 
wadmel for 2 Sld., it par sorte fifskaftes bopser under foered med hvid wadmel for 2 mrk., en 
brunwadmels kioel under foered med hvidt wadmel for 3 mrk., en fifskaftes graae kioel med rødt 
under foer 6 mrk., it par sorte klædis bopser under foered med hvidt lærred for 3 mrk., en skop 
skins foered hufve med brun klædis pul for 1 Sld., en røe klædis foer skiorte med nitten agerne 
minster sølf knapper udi og med grønne bond bebræmmed sat til sammen med knapperne for 5 
Sld. 1 mrk., en grøn fifskaftes foer skiorte med tin knapper udi med bran gulle kantted for 1 Sld., 
en gl. røed fifskaftes foer skiorte med thin knapper udi og lærred under foer for 1 mrk. 8 skl., en 
Allumit skin foer skiorte med læred under forred og mæssing knapper udi for 2 mrk. 8 skl., en gl. 
sort hatt uden foer under udi 1 mrk. 4 skl., en grøn sort hatt med rødt foer inden udi og sved ran 
for 1 mrk., en gl. brun garns skiorte for 2 mrk., en grøn gl. bruegarns skiorte for 1 mrk., en gl. brue 
garns skiorte for 8 skl., endnu en brue garns skiorte for 1 mrk. 8 skl., 7 allen brue lærred til skiorter 
á 14 skl er 6 mrk. 2 skl., it par svine lærsstøfle med krafver for 5 mrk., en ride sadel som er gl. og 
der til sty bøyle og sadel jord 3 mrk., Summa andrager forskrefne denne S: Mands Ifareklæder til 
penge 22 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Her imod beholder Enken sine egne Ifareklæder hvor med hun var tilfreds, og deehlis forskrefne S: 
Mands Ifareklæder imellem først denne S: Mands bemælte 3de søster, er der af hver søster laad 7 
Sld. 1 mrk. 12 2/5 skl.,  
Dend S: Mands igien lefvende søster er  Anna Jens Mons i Olsker sogn tilkommer 7 Sld. 1 mrk. 12 
2/5 skl., udlagt 7 alen brue lærred á 14 skl er 1 Sld. 2 mrk. 2 skl., en sort fifskaftes kiol under forred 
med røt wadmel 2 Sld., it par sorte fifskaftes bopser under forred med hvidt wadmel for 2 mrk., en 
brun zartis kioel med grøn wadmel under og brune knapper 2 Sld. 2 mrk., en røed fifskaftes foer 
skiorte med thin knapper udi og lærred under for 1 mrk. 8 skl.,en allumit skin foer skiorte med lær 
under og mæssing knapper udi for penge 2 mrk. 8 skl., til ofvers 6 skl.,  
Sahlig Karne Laursdaatters efterlefvende en søn og 2 døttre, tilkommer deris S: Moders laad som 
er 7 Sld. 1 mrk. 12 skl., er deraf Sønnens laad 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., og hver søsters laad er 1 Sld. 3 
mrk. 7 skl.,  
Sønnen S: Olluf Henriksen anpart 3 Sld. 2 mrk 14 skl.,deehlis imellem en søm og hans døttre, er der 
af sønnens laad penge 4 mrk. 15 skl., og hver daatters laader 2 mrk. 7 2/3 skl.,  
Sønnen Mortten Ollufsen som Capt: Gregers Christensen er wærge for tilkommer 4 mrk. 15 skl., er 
udlagt, en gl. ride sadel med sty bøyele og sadel jord for 3 mrk., en brueskiorte for 2 mrk., til ofvers 
6 skl.,  

bornholmerting.dk 176



Dend eldste daatter Karne Ollufsdaatter som, Jep Mortensen i Nyelaursker sogner wærge for 
tilkommer 2 mrk. 7 skl., tillagt en brun wadmels kioel under forred med hvidt wadmel for 3 mrk., 
til ofvers 9 skl.,  
Dend anden daatter er Giertrud Ollufsdaatter som Hans Dideriksen i Olsker sogn er wærge for 
tilkommer 2 mrk. 7 skl., tillagt it par svine læders støfte gor 5 mrk., til ofvers 2 mrk. 9 skl.,  
Dend 3 daatter Boehl Olsdaatter som Peder Eriksen i Wæstermarie sogn er wærge for tilkommer 2 
mrk. 7 skl., tillagt en grøn gl. brue garns skiorte for 1 mrk., endnu en brue garns skiorte for 1 mrk. 8 
skl., til ofvers  1 skl.,  
Dend yngste daatter er Signe Olsdaatter som Peder Monsen paa Pinne lyke gaarden i 
Wæstermarie sogn er wærge for tilkommer 2 mrk. 7 skl., der for tillagt en sort hatt foruden foer 
unden udi for 1 mrk. 4 skl., en gl. brue garns skiorte for 8 skl., hos sin broders Jep Mons mynling 
udlæg 9 skl., ved Gregers Christensens udlæg  1 skl., ved Peder Eriksens udlæg 1 skl., 
S: Karen Karsdaatters elste daatter Magdalena Jørgen Gierdtsen boende i Nyekier sogn tilkommer 
7 mrk. 7 skl., der for tillagt en fifskaftes graae kioel med røtt under foer for 6 mrk., it par sortte 
klædis bopser under forred med hvidt læred for 3 mrk., til ofvers 1 mrk. 9 skl.,  
Dend yngste daatter Karren Larsdaatters daatter Boehl Henriksdaatter som Jens Larsen i Olsker 
sogn er wærge for tilkommer af hendis Moders laad 7 mrk. 7 skl., tillagt, en grøn fifskaftes foer 
skiorte foer skiorte med thin knapper udi og brun gulle bon kantted for 1 Sld., hos Jørgen Giertsen 
af it par sortte klædis bopser at hafve 1 mrk. 9 skl., it par  brune zartis bopser under forred med 
hvidt lærred for 3 mrk., til ofvers 1 mrk. 2 skl.,  
Afgangne Siegne Laursdaatters børn som er 2 sønner og 3 døttre tilkommers deris S: Moders laad 
som er 7 Sld. 1 mrk. 12 skl., hvor af en broder laad er penge 2 Sld. 8 skl., og en søster laad er penge 
1 Sld. 4 skl.,  
 Dend eldste Seigne Larsdaatters søn er Hans Dideriksen som tilkommer 8 mrk. 8 skl., 
der for udlagt ved sin mynlings Giertrud Olsdaatters laad af it par støfler 2 mrk. 9 skl., ved Jens 
Larsen i Olsker sogn mynlings laad af it par brune zartis bopser 1 mrk. 2 skl., en skob skins forred 
hufve med brun pul 4 mrk., en grøn sort hatt med røt for der inden udi og sved ran for 1 mrk., til 
ofvers 3 skl.,  
Den anden søn Peder Dideriksen tilkommer 8 mrk. 8 skl., hans søster søn Anders Bendtsen 
tilkommer 4 mrk. 4 skl., som Peder Dideriksen er wærge foer er tilsammen penge 3 Sld. 12 skl., 
udlagt en røe klædis foer skiorte med 19 agerne munster sølf knapper udi, og med grønne bon 
bebremmed sat tilsammen for 5 Sld. 1 mrk., til ofvers 2 Sld. 4 skl.,  
Dend  elste daatter Boehl Lars Nielsen i Olsker sogn tilkommer 4 mrk. 4 skl., tillagt hos Peder 
Dideriksen af forde foer skiorte at hafve 4 mrk. 4 skl.,  
Dend yngste daatter Karne Niels Hansen i Sandwig tilkommer 4 mrk. 4 skl., udlagt hos Peder 
Dideriksen af forde foer skiorte at hafve 4 mrk., hos Hans Dideriksen af en Hat 3 skl., hos Anna Jens 
Mons 1 skl.,  
Enken tillige med denne S: Mand Hans Kiølleris søster Anna Larsdaatter angaf at Jørgen Rosman i 
Rønne skal hafve laant en sidst afvigte i høst 1703. af S: Hans Kiøller reede penge 40 Sld., hvor for 
her fra skifted blef bud skiked til ham med skriftlig begiering til Jørgen Rosman, at hand skulle af 
bevisse samme 40 Sld., at være betalt, hvor saa ej nogen rigtighed, der om nu her paa Sterfboet 
kunde erlangis, og som Enken beretted om disse 40 Sld., laante penge skal være indskrefven, udi 
Jørgen Rosmans regenskabs bog som S: Hans Kiøller self har angifven saa der for er der om videre 
rigtighed af denne S: Mands arfvinger at søgis ved low og rett, hvor til skifteforwalteren denne 
post Remittetit:  
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Sæden som var ved gaarden findis af toe skin og hvis foeder som nu findis er gangske ringe og 
behafvis til bæsterne og færd føede saa lenge til det vorder adtskildt, og det lidet høe som nu kand 
være udi behold, samtyked med arfvingerne at Enken skal beholde, og om der kand blifve noged 
ofver til waar foeder. Saa blef Enken med sin laug wærge, og samptlig med arfvingerne af 
skifteforwalteren tilspurdt om de viste meere at angifve til dette Sterfboes middel entten løsøre 
eller videre til staaende Gield hvor til de svarede at de ej viste meere at angifve end her nu er 
angifven, og forskrefved staar.  
Hvor ved saa denne registering er slutted.  
Hvor næst blef angifven efter skrefne Gield og Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger 
nemlig. 
Jørgen Nielsen som nu bor paa dend 16 gaard i Østerlaursker sogn, møtte her paa Sterfboet, og 
fremviste it pandtebref til hammen af denne S: Mand Hans Kiøller udgifven, datered dend 8 Marty 
1697 og af Hans Kiøller inden Øster herrets ting bekrefted samme 8 Marty 1697, som mælder at 
Hans Kiøller til Jørgen Nielsen hafver i pandt sat ald den anpart som hans nu efter lefvende hustru 
Kirstene Pedersdaatter efter hendis forige S: Mand Svend Nielsen, efter opretted Samfrender dom 
udi berørte 16 gaard i Øster laursker sogn for sin egen anpart var berettiged som var 107 Sld., og 
Jørgen Nielsen samme gaard at beholde for berørte pandtebrefs dato til midfaste 1703: efter, der 
om samme pandtebref lydelse som nu blef læst og paaskrefven og Jørgen Nielsen igien lefvered. 
Efteranteignings anleedning som S: Hans Køller den 27 Febr: 1703. under Welb: Hr: Lands dommer 
Ancher Müller og Hr: ampt skrifveren Hans Henrik Skaar, deris hænder er med paa og deehlt 
qvitering ham meddeehlt dend 18 august 1703. befindis at for denne 35 gaard i Clemmedsker 
sogn rester at ampt stue bog clarrings penge for 1703, 3 Sld. 2 mrk., udlagt her for paa herberg 
hused tilled 7 tønder Haure á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
Erik Olsen i Rønne fordred efter sin sedel for adtskellige forstrekninger til denne S: Mands svaghed 
med videre som opdrager udi aldt til penge 37 Sld. 1 mrk. 11 skl., udlagt i Øster stude hus en røe 
hielmed stud for 6 Sld. 2 mrk., en røe brun stud for 6 Sld., en sort stud med hvide horn for 6 Sld. 2 
mrk., en røe hielmed stud hvid underhalsen og boven for 6 Sld., i søndre fæhused en slet sort Koe 
skiolled paa lenden for 5 Sld., en røe hielmed med hvidt lysken Koe for 5 Sld., it hvidt galt svin for 6 
mrk., en hvid Soe for 4 mrk., til ofvers 5 skl.,  
Willum Jacobsen i Rønne fordre efter sin sedel som og vedgikes 2 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlagt en sort 
hielmed stud med sort om øynene er sat for 3 Sld., til ofvers 10 skl.,  
Hans Hiort i Rønne fordred efter sin sedel 2 mrk., udlagt it fladt thin fad teigned bag paa med SNS 
KPD er vegtig til penge 2 mrk.,  
Til Sogne Præsten hederlig og wellærde Hr: Viceprousten Olluf Jensen Aalborig vedstoed 
arfvingerne at være skyldig 15 Sld., udlagt en røe brun stud med roge horn for 6 Sld., en bleg røed 
stud med en brun hals for 5 Sld., en nye adskildt wogn uden stier paa herberg hus tilled for 4 Sld.,  
Til Sogne Deignen Peder Jacobsen Weier vedstoed arfvingerne at være skyldig til 3 Sld. 2 mrk., 
udlagt 6 tønder Haure á 2 mrk paa Herberg hus tilled for 3 Sld., it lided deigne trug paa stuelofted 
for 2 mrk.,  
Laurs Nielsen paa Tingsta i Westermarie sogn fordrer for lig beslag til S; Hans Kølleris lig kiste 
penge 4 Sld., udlagt en sort blised stud med en hvid mulle med en til er sat for 4 Sld.,  
Jens Monsen Munk i Aakirkebye lod fordre for en tønde øl penge 2 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt paa 
stue tilled, en barked tyre hud for 2 Sld., en barked nøde hud for 3 mrk., i mellem Cammered en 
røste ballig for 8 skl.,  
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Margreta S: Hr: Niels i Aakirkebye fordred leje af it klæde som blef brugt ofver S: Hans Køllers lig 
penge 3 mrk., udlagt en harre med jern tinner for 3 mrk.,  
Fanttis her i Sterfboet it ak kald, og qvitering af Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogn, og Jørgen 
Svendsen boede i Aaebye i Nyekier sogn udgifven til denne S: Mand Hans Kølleris anlangende den 
arfvepart dem tilkom efter deris S: Moder denne S: Mands forige af døde hustru hvilken er 
formældende saaleedis N: 18 6 skl., kiendis udi underskrefne nemlig. Hans Svendsen udi Rydskier 
sogn, og Jørgen Svendsen udi Nyekier sogn, at vi hafver opbaared af voris kiere Stiffader erlig, og 
welakte mand Hans Kiøller voris møderne arf baade udi løsøre, og jorde goeds med des forholden 
rente hvor for vi taker hammen for god betalning og her med qvitere hammen for aldt hvis vi efter 
voris S: Moder hafver arfved, det være sig løsøre eller jorde goeds eller rente, eller og hvad navn 
det nefnis kand og hermed i dag gifver hafnen fuldkommen af kold og at holde Hans Køller, og 
hans nu hafvende hustru Kirstene Pedersdaatter, og sande arfvinger skadisløs, for os, og voris 
arfvinger førede, og ufulde i alle optenkelige maader, at saa i sandheder som forskrefved staar. 
Vidner vi begge med voris hænder, og zigneter neden foer Actum Haslef dend 12 November 1697: 
HansSvendsen ISS: læst inden Nørre Herrets ting for dagen dend 12 November 1697. efter der om 
ting bogens videre ommælding Testerer. Eskild Nielsen. Hans Povelsen Busk. 
Kirkewærgen Peder Hansen fordred paa S: Clemmedsker sogns weigne kloke ringens penge som 
blef samtyked 1 Sld., udlagt en sort graae hielmed studkalf 4 mrk.,  
Efter det skiftebref opretted efter S: Svend Nielsen, denne Enkens forige afdøde mand, datered 
dend 6 juny 1694. saa vel som og efter skiftebref opretted efter S: Mons Ibsens daatter Maria 
Monsdaatter datered den 6 juny 1694. med der efter oprettede Contract datered dend 26 juny 
1694 som inden øster herreds ting dend 18 Marty 1695 er bekrefted, parterne imellem efter des 
indhold videre formælding befindis Enkens søn som hun med S: Svend Nielsen hafver aufled 
navnlig Peder Svendsen at tilkomme af løsøre arfve, og Svend Mikelsen nu boende i Knudsker sogn 
er til ordned at wærge foer som i dette boe her til dags efter forberørte Contractis indhold hafver 
væred indeholdt, og bestaaende, som er i alt. Hofved Summa penge 49 Sld. 1 mrk. 15 ½ skl.,  
Wærgen Svend Mikelsen paastoed at hafve Bente af forde Summa til sin mynling efter lowen indtil 
hand opnaade sine 7 aars alder er saa capital og rente til sammen penge 64 Sld. 1 mrk. 6 ½ skl., der 
for udlagt, en brun med kræded klædes kiol for 4 mrk., en gl. røed foer skiorte med 26 smaa sølf 
knapper udi for 3 Sld. 2 mrk., it himmel sengested østen til her i Herberghused med dreiede 
stolper for 3 Sld., en høy sølf staab teigned med SLS 1651. er vegtig 10 laad á 3 mrk er 7 Sld. 2 
mrk., en koll sort stud for 4 Sld., it brun braaged tyrnød som og er stierned for 2 Sld. 2 mrk., it 
udtræked gl. bord med en laasfast skoffe under er sat for 1 Sld. 2 mrk.,  
Gregers Christensen paa sin mynlings weigne, her til svarede, og formeente, at forde mynling bør 
at skortte af hans rentte, aarlig forsterløn skifte brefvis dato til de blef 7 aar gl. efter lowen, saavitt 
billigt kand æragtis til forster løn aarlig kand bekaastis, eller og Sterfboet at være fri for rente at 
betale af mynlingens goeds efter di moder tillige, med hendis S: Mand hafver haft denne mynling, 
og hans efter benefnte søster hos sig, og dem tilbørlig forsvined med under holdning, og 
skollegang, ike heller formælder dend foene viste Contract at Enkens og hendis laugwærge har 
obligeret sig at svare rente og var her paa skifteforwalterens kiendelse begierende denne 
Prætensioner Remiteres skifteforwalteren til low og rett, og er akted for billigt at denne mynling 
nyder rente fra hand blef 7 aar gl. saa som hand ej var meere end paa 4de aar gl. da skifted blef 
opretted efter berørte hans fader som nu er 6 aar der efter at reigne aarlig rente 9 mrk. 14 ½ skl., 
er i 6 aar 14 Sld. 3 mrk. 7 skl., endnu videre til forskrefne capital og rentte som tilsammen er 64 
Sld. 1 mrk. 6 ½ skl., er giort efter skrefne udlæg i øster himmel seng i Herberg hused, en blaae 
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priked dantsier tøy ofver dynne for 2 Sld., en gl. bolster under dynne for 2 Sld., en linnen hofved 
dynne for 1 Sld. 1 mrk., en grøn linnen hofved dynne for 3 mrk., en pude med lin vor og strik for 3 
mrk., en pude med lin vor uden strik for 2 mrk., it gl. brue garns lagen for 3 mrk., it brue garns 
lagen for 6 mrk., en graae ullen  og linnen kiol for 2 Sld. 2 mrk., i søndre lade, 9 fyre dehler á 7 alen 
lang for 3 Sld., en ege kiste i stuen med laas og hengsler for 3 Sld., en 2 spanne stoer kaabber kedel 
vog skaalepund for 3 Sld., en blaae røgged og herred Koe for 4 Sld., en grøn dreiels borddug 5 alen 
lang dobbel bred for 6 mrk., it brue garns lagen med bred søm, og holt strikning for 7 mrk., en 
vang blised brun Hoppe for 6 Sld., til ofvers 1 mrk. 9 skl., :/: 
I ligemaader efter forskrefne og rettede skiftebrefve og Contract tilkommer S: Svend Nielsens 
daatter Sidzele Svendsdaatter som Svend Andersen i Knudsker sogn er tilordned at wærge for 
hofved Summa af løsøre arfve penge 26 Sld. 9 skl., der af reignis i ligemaade rente fra denne 
mynling, opnaade sine 7 aars lader saa som hun ej var meere end paa 6 aar da skiftebref holdt 
efter hendis S: Fader rester hende saa rente i 8 aar er aarlig 1 Sld. 1 mrk. 3 1/5 skl., er renten 10 
Sld. 1 mrk. 10 skl., er saa capital og rente penge 36 Sld. 2 mrk. 3 skl., udlagt it lided sølf bægger 
med en liden kandt uden under teigned med MIS KPD 1664 er vegtig til penge 5 Sld., en brun 
fifskaftes kioel og bopser for 4 Sld., en røed fifskaftes foer skiorte foruden knapper for 6 mrk., en 
sort stud med sorte horn for 6 Sld., en sort graae Tyr for 5 Sld., en fyrre sengested paa lofted med 
en side og en gaul for 4 mrk., paa lofted en ege kiste med laas og hengsler for 2 Sld. 2 mrk., i 
søndre lade 5 aske planker 4 allen lang for 7 mrk. 8 skl.,  i Nørre seng paa lofted en hampe garns 
under dynne for 2 Sld. 2 mrk., en grin linnen under dynne 7 mrk., en lapped grøn under dynne for 
2 mrk., en grøn lang linnen hofved dynne for 3 mrk., en grøn staked linnen hofved dynne for 1 
mrk. 4 skl., en linnen pude uden lin vor for 1 mrk., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., it brue 
garns lagen for 5 mrk. 8 skl., it nye wefved seng klæde for 6 mrk., it flamsk hiønde med skin vor 
under og knapper for 2 mrk., til ofvers 9 skl., :/: 
Jørgen Pedersen i Clemmedsker sogn fordred forstrekning 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 granner træ med 
barken paa i sønder lade á 10 skl er 1 mrk. 4 skl.,  
Mads Høy i Rønne fordred for en gang hammel reeb 1 mrk., udlagt i søndre lenge it slynged aske 
træ som naar ofver 2 stolperum er sat for 1 mrk., :/: 
Capitain Gregers Christensen udi Aakirkebye fordred for 2 tønder Øl og for it skaalpund tobak 
penge 6 Sld. 2 mrk., udlagt en sort stierned ugilled Hest Foele for 11 Sld., til ofvers 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Rømmer Qvartermester hafver her i boet en lang jern stang som ham tilhørrer, og for hen 
blefven indført og wurderet for penge 3 mrk., hvor for berørte lang jern stang her nu til omdrag 
føris for 3 mrk., :/: 
Peder Andersen i Aakirkebye lod fordre 4 mrk., udlagt at de reede penge disse 4 mrk., :/: 
Dend førhen indførte litenl, ogoprette contract datered dend 26 juny 1694 som findis 
underskrefne af Enkens Laugwærge Olluf Nielsen tillige med Enkens første S: Mand Svend Nielsens 
fader nu ved døden afgangne Niels Jørgensen begge til forberørte Svend Niels børns wærge Svend 
Mikelsen og Svend Andersen sig hafver obligeret deris mynlinges arfvepart paa Enkens Kirstene 
Pedersdaatters weigne af løsøre goeds at svare, men som arfvingerne her i boet hid ind til er 
bestaaende som før er mælt, og nu igien er udlagt, og Niels Jørgensen siden Cautionen er opretted 
er ved døden afgangen, saa opsagde Olluf Nielsen her paa skifted til berørte wærger som var 
tilstæde paa skifted sin udlofvede Caution som berørte Contract om for berørte, at Olluf Nielsen ej 
lenger vil være forløsningmænd for Sahlig Svend Niels børns arfvepart af løsøre goedset, men nu 
her ved ophefved berørte contract død, og Magtisløs at være og wærgerne nu her paa skifted at 
tage imod forde udlæg for deris mynlingers andeel som før er mælt, og saaleedis Olluf Nielsen som 

bornholmerting.dk 180



boer paa 16 gaard i Østerlaursker sogn udgifven til Svend Mikelsen i Knudsker sogn, datered dend 
1 Marty 1697 under hans haand med 2de mænd til witterlighed medunderskrefne, befindis Jørgen 
Nielsen at hafve paateigned sig helften af ded wærgemaal og gods hans broder S: Svend Nielsens 
søn Peder Svendsen tilkommer, og derfor formeener Svend Mikelsen hans før tilsatte wærge at 
bemælte Jørgen Nielsen nu og bør imodtage helften af dette her udi mynlingen tilfaldene løsøre 
goeds som mynlingen er tillagt som for billigt eraktis. 
 En  tieneste dreng ved navn Mads Pedersen tilkommer tienesteløn for it halft aar til nest kommen 
paaske er anreigned for penge 8 Sld., udlagt en brunHoppe for 8 Sld., :/: 
En teineste pag ved navn Johan Laursen tilkommer tienesteløn for it halft aar til nest kommende 
paaske som er anregned 4 Sld., udlagt 8 alen hvidtwadmel á 12 skl er 6 mrk., en dehl hampe garn 
opvunden i nøgle, og en deel raatt hampe garn i harrer vog it lispund á 6 skl er 6 mrk., it grønt 
wadmels bord klæde for 4 mrk., :/: 
En tienste pige ved navn Inger Pedersdaatter tilkommer tienesteløn som rester til hende til nest 
paaske penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt 7 alen graae brsted wadmel á 14 skl er 6 mrk. 2 skl., 9 
skaalepund hampr brue á 8 skl er 1 Sld. 8 skl., til ofvers 10 skl.,  
En half vopsen pige ved navn Anna Nielsdaatter tilkommer tienesteløn som rester til nest 
kommende paaske penge 6 mrk., udlagt it lispund ull garn á 6 skl er skaalpunded er 6 mrk., :/: 
Peder Waldemar i Clemmedsker sogn fordred arbiedsløn i 3 ugger der imod af qviteris hermed hvis 
huus leje som sædvanligt til Enken af det huus hand i boer paa dend 34 gaards grund i 
Clemmedsker sogn. Bohl Hans Hansens i Clemmedsker sogn opvarded i denne S: Mands  svaghed 
og ved begrafvelsen fordred som hende blef samtyked 6 mrk., udlagt en sort grimmed qvigekalf 
for 6 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands begrafvelse og udfart med videre bekaastning der om blef Enken med sin 
laugwærge, og med arfven efter bevilged og saa blef Enken samtyked at nyde udlæg her af boet 
penge 60 Sld., udlagt en sort stierned og snopped Foele med en hvid bag foed til haanden for 10 
Sld., en graae skimled og blised Hest gilling for 9 Sld., en brun snopped gulled Hest for 3 Sld., paa 
stue lofted 5 tønder Rug á 2 Sld., er 10 Sld., 8 tønder Biug á 6 mrk er 12 Sld., 3 tønder Rug som er 
saaed 2 Sld er 6 Sld., en gl. lapped brendewins pande med hatt og pibber vegtig til 7 Sld. 2 mrk., 5 
tønder haure paa Herberghus lofted á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk.,  
Blef  angifven at dette Sterfboe er skyldig til Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller som endnu 
rester af ded S: Svend Nielsen Enkens forige Mand til ham var skyldig naar en fiering smør som der 
paa er ydt reignis for 10 mrk., blifver saa igien penge 5 Sld. 2 mrk., udlagt en kaabber kedel pa en 
half tønde stoer i muur vegtig til penge 5 Sld. 2 mrk.,  
Arist Ibsen i wæstermarie sogn fordred paa Lars Ollufsens weigne i søster børne penge 1 mrk. 4 
skl., udlagt i Øster haver gul i synder lengde nu fyrre deehle for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage med aldt skifted og for hans teineris opvartning imedens skifted 
forrettedes tilsammen reisers bekaastning 15 Sld., udlagt udlagt en brøger kedel paa lofted paa 2 
tønder stoer er vegtig til penge 20 Sld., til ofvers 5 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte med tillysnings sedel er registeringen, og denne 
forretning at forfatte skifte brefvet at skrifve og til bogs førre med lod sedeler, slet papir til alt af 
sine egne penge at forskaffe med reise tilsammen 24 Sld., udlagt af forde brøger kedel at hafve 5 
Sld., af penge er 5 Sld., 2 stoke med Bier for 2 Sld., en gl. kaabber kedel vog 12 skaalepund for 9 
mrk., ofver søndre fæhus 10 elle lætter á 4 skl er 2 mrk., 8 skl., en liden sølf skaal med it bredt øre 
paateigned AH er vegtig 8 laad á 3 mrk er 6 Sld., wæsten ryste inden for gaarden en saufskaarne 
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stolpe for 8 skl., it brue garns lagen med en bred søm og it anded brue garns lagen á 6 mrk er 3 
Sld.,  
Stempled papir til denne forretning i alt penge 2 Sld. 1 mrk., udlagt, en tønde Erter for 9 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 Sld., er 4 Sld., udlagt it tver sauf for 1 Sld., it kløf sauf 
for 1 Sld., en lesned benke dynne paa sort bon med rosninger 3 alen lang for 2 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 309 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deehling penge 437 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
Deraf Enken Kirstene Pedersdaatter tilkommer dend halfve part som er penge 218 Sld. 2 mrk. 13 ½ 
skl., Dend anden halfvepart deehlis imellem denne S: Mands Hans Kiølleris tvende søstre som først 
er at reigne er der af hver søster laad penge 72 Sld. 3 mrk. 7 skl., hvor for en hver her efter skeer 
udlæg og som det i morgen er helligt, og dagen nu er førløben, saa sluttes denne forretning 
derved at efter som Enken, og arfvingerne af skifteforwalteren er tilspurdt om de viste meere bort 
skyldige Gield at angifve som ved dette Sterfboe kand være at Prætendere, hvor til de svarede at 
de ej viste meere bort skyldige Gield, end angifven er og forskrefved staar, og at denne forretning 
igien videre paa Mandag skal foretagis, og tilende bringis, hvilked at saa er tilganged og Passeret 
som forskrefved staar, des til widnisbiurd under vore hender, og zegneter skiftesteden paa 35 
gaard i Clemmedsker sogn efter S: Hans Kiøller den 14 Marty Aa. 1704. 
 C: Leegaard.  H: Brugman.  Gregers Christensen. Olluf Nielsen. 
Hans H:J: Jensen. Hans Morttensen. Lars L:H:S: Hansen. 
Peder P:E:S Eriksen. Hans H:D: Dideriksen.  Lars L:N:S: Nielsen. 
Peder P:D:S: Dideriksen.  Jens J:L:S: Larsen. Niels N:H:S: Hansen. 
 
Nest følgende dend 17 Marty berørte aar er atter med denne forretning udi forskrefne  
De vedkommendes nærværelse end videre forretagen som her efter følger nemlig. 
For Enkens anpart som er 218 Sld. 2 mrk. 13 skl., er udlagt en metal gryde paa en span stoer vog 13 
skaalpund for 2 Sld., en gl. bøtter 2 spanne krabber veier 7 ½ skaalepund á 1 mrk er 1 Sld. 3 mrk. 8 
skl., en mæssing kedel vog 2 ½ skaalepund for 2 mrk. 8 skl., i øster fæhus en sort grimmed Koe 
hvid under bugen for 5 Sld., en røe røg horned Koe for 4 Sld., en røe Koe hvid under buggen, og 
noget hvid paa rumpen for 4 Sld. 1 mrk., en sort røgged Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort blised Koe for 
4 Sld. 2 mrk., en røe brun om munden Koe for 4 Sld., it brun blegged studnød for 3 Sld. 1 mrk., it 
røe brun Qvigenød for 2 Sld., it sort hielmed Tyrnød med 2 hvide bag ben for 1 Sld. 3 mrk., it 
sortstierned Qvigenød for 2 Sld. 1 mrk., en brun hielmed Qvige med en hvid plet paa manken for 2 
Sld., en sort Qvige med en hvid rumpe for 2 Sld. 2 mrk., en røe grimmed Qvige kalf for 4 mrk. 8 
skl., en gl. røed Hest som er skimled i hofved for 6 mrk., en brun blised Hoppe for 6 Sld., en sort 
blised Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., 30 styker Faar á 22 Sld. 2 mrk., 5 gl. Gies og en Gaseá 1 mrk. 4 skl er 
7 mrk. 8 skl., Svin. 2 hvide galte á 6 mrk er 3 Sld., en sort belted galt for 5 mrk., en hvid Soe med 
sorte pletter paa for 3 mrk. 8 skl., it sort belted ungt svin for 3 mrk., it graae belted ungt svin for 3 
mrk., it hvidt ungt svin med sortte pletter for 3 mrk., 2 hvide unge svin á 3 mrk er 6 mrk., 2 gl. 
brudene thin lusestager for 1 mrk., I herberg hused i wæster himmel seng, en linnen under for 2 
Sld. 2 mrk., en bolster hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. olmerdugs ofver dynne for 1 mrk., en 
nye hiem wefved bolster ofver dynne for 4 Sld. 2 mrk., it syed sengklæde af ulled tøy for 2 Sld. 2 
mrk., en pude med lin vor og strik og grøn tøy forenden for 1 Sld., en pude med lin vor og strik og 
brunt tøy forenden for 1 Sld., it brue garns lagen for 1 Sld. 2 mrk., endnu it brue garns lagen for 5 
mrk., paa lofted i søndre seng en gl. olmerdugs ofver dynne for 2 Sld., en linnen hampe under 
dynne for 2 Sld. 2 mrk., en gl. bolster hofved dynne for 3 mrk., it blaar garns lagen for 2 mrk., it gl. 
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blaargarns lagen for 1 mrk., det wester sengested i Herberg hused som er malled for 9 mrk. 8 skl., 
paa lofted it sengested med 2 sidder og 2 gaule og aske stolper 10 mrk., en gl. beslagen Karm 
wogn med jern paa skillen og kurfve fadding med hammel paa for 6 Sld., it gl. lær himmertøy med 
tøm i lær hofved lov og en gl. cabel tøm streng for 6 mrk., en jern kabel ofven i stuen en by lægger 
med en jern foed under som er ikun liden for 8 Sld., it steen bord med lugt foed i stuen for 5 Sld., it 
gl. bord i stuen med aske blad med oben foed og skuffe under for 1 Sld., 11 stoke med Bier á 1 Sld 
er 11 Sld., en hand qvern med hus og seiel bin og under jern for 3 Sld., i øster drenge sengen, en 
ullen ofver dynne for 1 Sld., en ullen under dynne for 1 Sld., en ullen hofdynne for 1 mrk., en sort 
ranned ullen hofved dynne for 1 mrk., it blaar garns lagen for 4 mrk., it gl. sengklæde for 1 mrk. 8 
skl., I wester drenge seng en ullen ofver dynne for 4 mrk., en ullen gl. under dynne for 2 mrk., en 
graae ranned hofdynnen for 12 skl., en gl. linnen hofved dynne for 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 
4 skl., 4 tønder Rug meel som er udi straae bonds tønder hver tønde meel med tønden for 11 mrk., 
er !1 Sld., en jern gryde kraag for 2 mrk., 12 kelke tønder for 1 mrk.,  3 røe huder der udi á 4 mrk er 
3 Sld., en ploug med behørige jern juhl bøsse og dret for 2 Sld. 2 mrk., en ploug med it skiær paa 
uden videre behør for 1 Sld., imellem forstuen it deigne trug for 3 mrk., 3 træ tinned harrer á 8 skl 
er 1 mrk. 8 skl., it langt deigne trug paa lofted for 2 mrk. 8 skl., en stok øpse for 2 mrk., en krak 
øpse foe 4 skl., it nyt tørf jern for 1 mrk., 2 høe tyfver med hver en garn for penge 12 skl., en jern 
hand stang af it bøsse løs for 10 skl., i wæster herberg hused en gl. ploug knif og it gl. ploug skiær 
for 3 mrk. 8 skl., i gl. huge hused i stue lengen it gl ølcar paa 2 tønder stoer for 6 mrk., it ølcar paa 
to tønder paa øster loe for 7 mrk., en Karm wogn med ringe og bøsse, og en fading for 2 Sld. 2 
mrk., it waarskab med to laasfaste dørre og it obed rummit udi for 10 mrk., en liden flad skafted 
sølf skee med it lided fier kandted waabben paa er vegtig til penge 2 Sld., en lin wefved behørig 
jern eeg bon for 4 Sld., 3 aar wæsten til under røsten med bille paa for 3 mrk., it sleede car for 8 
skl., 6 fyre deehler ofver nøde hused á 7 allen lang for 2 Sld., it møg bræt i loen for 8 skl., 
sammested ofver nødehused 2 høestier af granne træ og en elle laststang for 1 mrk. 8 skl., en 
tekraas sammested for 1 mrk., en hus stie som henger vorren til paa den søndre lade lengen for 1 
mrk., I Krobhused, it madskab med 2 dørre og en laas af fyrre træ for 6 Sld.,paa wæster hus lofted 
en jerned hammel med træ, 2 kabel deeler og hammel reeb for 1 mrk. 4 skl., en jerned hammel 
med kraage brogler, med seeler, og hammel reeb for 14 skl., en jerned hammel med maarne 
broker seeler og hammel reeb for 1 mrk., it drage reeb med jern lenker i begge enderne for 1 mrk. 
4 skl., it tver reeb tver fønne langt for 6 skl., 7 jern tappestie sider for 1 mrk., en dreiels borddug 5 
alen lang dobbel bred for 5 mrk., en dreiels borddug wefved i stern verk 3 alen lang dobbel bred 6 
mrk., en gl. grøn koppe bord dug med to breder udi 3 alen lang foe 1 mrk. 8 skl., en blaargarns 
borddug med storre straar udi 3 alen lang dobbel bred for 2 mrk., af hvis Povel Koefoed er skyldig 
her til boet at affordris 2 Sld. 2 mrk., it brue garns lagen for 7 mrk., it brue garns lagen med en 
halfbue som paa for 3 mrk., i stuen en lesned benke dynne under winduen paa sort bon 6 alen 
lang for 10 mrk., en grøn wefved benke dynne med spiel skoeded under foer ungefehr 3 alen lang 
for 5 mrk., en lyng rifve med skaft og ring for 10 skl., en træ skiær for 4 skl., 3 ophøgne wogn axle á 
6 skl er 1 mrk. 2 skl., i mellem cammered 3 straabonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., i cammered 
op til meel hused en nye øl half tønde for 1 mrk. 4 skl., en gl. øl half tønde 1 mrk., 2 korn seiser 
med bon og ringe paa stue tilled for 1 mrk. 8 skl., paa herberg hus tilled 2 ege bræder á 4 alen lang 
á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
For berørte Svend Mikelsen udi Knudsker sogn som hafver bekommed udlagt til sin nye ting Peder 
Svendsen blef af samptlig arfvingerne bevilged til forbedring paa en senge dynne uld for 3 mrk., 
udlagt it gl. brue garns lagen for 3 mrk., :/: 
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Denne S: igien lefvende søster Anna Jens Mons i Olsker sogn tilkommer paa sin anpart arf af løsøre 
arv 8 skl., fra dragis af de 3 mrk., som Svend Mikelsen i Knudsker sogn bekom udlæg for penge 72 
Sld. 2 mrk. 15 skl., udlagt, en brøger kedel muur paa 1 ½ tønde stoer med 2 to beder paa vegtig til 
16 Sld., en jern gryde kraag og for 2 mrk., i lille stuen i søndre seng en olmerdugs blaar ranned 
ofver dynne for 3 Sld., en gl. blaae ranned bolster dynne for 6 mrk., en grøn linnen hofved dynne 
for 1 mrk. 8 skl., en grøn linnen hofved dynne for 2 mrk., en gl. linnen hofved dynne for 1 mrk. 8 
skl., it blaar garns lagen for 2 mrk., en ege kiste med bredt laag lugt laage hengsler, og 2 jern hand 
grefver udi for 3 Sld. 2 mrk., en gl. arbieds wogn med smaa stier for 2 Sld., en røe flir horned Koe i 
Søndre fæhus for 4 Sld., en gl. jerned maarne hammel med seeler og hammel reeb for 10 skl., en 
tønde Rug meel med tønden for 11 mrk., en liden gl. sølf skee med et hoft fladt skaft paa paa 
teigned med Lars Mikelsen for 5 mrk., paa stue lofted, it ølcar paa 1 ½ tønde for 5 mrk., 1 ½ fyrre 
deehle for 1 mrk. 8 skl., 3 ege bræder á 10 skl er 1 mrk. 14 skl., en grynne bøtte med laag paa for 6 
skl., i øster lade it røt studnød med krorter om øyenen og paa lenden for 6 mrk., endnu it røt 
studnød for 6 mrk., en gl. lin wef med jern og bon som nu findis i udhused hos Peder Waldemarsen 
for 10 mrk., i krobhused it waarskab 2 laasfaste dørre forne for 6 mrk., it kande bræde med 2 
dørre og en laas for 2 mrk., 4 straae bonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., en kierne paa 2 fieringer 
stoer for 3 mrk., en øl stand tønde for 1 mrk., en Koehud i kalke tønden for 4 mrk., paa wæster hus 
lofted en vin amme med en bon udi for 1 mrk., en gl. øl tønde med 2 bonner udi for 12 skl., en 
stoer ballig for 6 skl., en liden gl. ballig for 4 skl., en lynneborig salt tønde for 6 skl., en løs senge 
side for 8 skl., det søndreste sengested i lille stuen for 2 mrk., en flamsk gl. benkedynne med 
adtskillige lapped under foeder for 3 mrk., it gl. flamsk hiønde med røet under foer for 4 mrk., i 
kolle hused toe fyrre deehler á 1 mrk, 4 skl er 2 mrk. 8 skl., under røsten i gaarden 2 sauf skaarne 
ege bielker for 5 mrk., en gl. røe blised Hest for 2 Sld., en gl. dreiels bord dug wefved i srtø werk er 
3 alen lang dobbel bred sat for 2 mrk., it brue garns lagen for 3 mrk., it brue garns pude vor med 
strik for 3 mrk., en syed agedynne  med allumit skin under for i herberghused for 4 mrk., it thin fad 
teigned med C 4 sat for 4 mrk., en bag stohl med lær paa for 3 mrk., hos Hans Horca i Gudhiem 
som hand her til boet er skyldig for en feiring Sild 6 mrk., en nye skov sleede foruden dret og vidier 
for 3 mrk. 8 skl., 4 nye stie træ for 1 mrk., det mindste deignetrug paa lofted for 1 mrk. 4 skl., i 
kielderen, en øltønde for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. salte tønder á 6 skl er 12 skl., hos Povel Koefoed i rønne 
at fordre 4 mrk., hos Lars Jensen i Olsker sogn at fordre 4 mrk., it løs spunden groft raat  hampe 
garn udi harre skaalepunded 6 skl er 6 mrk., i meelhused, 6 tomme tønder á 8 skl er 3 mrk., en 
syed benke dynne med allumit skin under 4 ½ alen lang for 3 Sld., it stor haver gul it par høe stier  
af fyrre træ for 8 skl., en elle las stang for 4 skl., paa herberg hus tilled 2 korn seiser med bom og 
ringe for 1 mrk. 8 skl., it gl. tørf jern, for 8 skl., en tørf jerns phoel for penge 4 skl., en slibe steen 
foruden azsel for 1 mrk., en øl half tønde for 1 mrk., 3 wogn fiele for 13 skl., en fyrre deele paa 
gulfved i Hugehused 1 mrk., :/: 
S: Karen Larsdaatters børn som er først at reigne en søn, og 2 døttre tilkommer deris S: Moders 
laad som er naar 8 skl korttis imod det udlæg de 3 mrk., som Svend Mikelsen i Knudsker sogn 
bekom i alt 72 Sld. 2 mrk. 15 skl., Denne laad deelis imellem forskrefne en søn og 2 døttre er der af 
en broderlaad 36 Sld. 1 mrk. 7 ½ skl., og en søsterlaad er 18 Sld. 11 ¾ skl.,  
 Sønnen Olluf Henriksen som ved døden er afgangen og hafver efterladt sig en søn og 
4 døttre som tilkommer deris S: Faders laad er der af Sønnens laad penge 12 Sld. 7 2/5 skl., og 
hverdaatters laad er 6 Sld. 3 5/6 skl., For Sønnen Mortten Ollufsen som Capitain Gregers 
Christensen daatters laad er 6 Sld. 3 5/6 skl., for Sønnen Mortten Ollufsen som Capitain Gregers 
Christensen er wærge for tilkommer 12 Sld. 7 skl., udlagt af en sort stierned gilled Hest foele af 
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wærgens udlæg at hafve penge 4 Sld. 2 mrk., en flad skafted liden sølf skee teigned med IOS-VHD 
1655 for 7 mrk., en røe blised røg horved Koe i søndre fæhused for 4 Sld., i nøde hused it røe 
røgged studnød for 7 mrk., til ofvers 9 skl., :/: 
 Dend eldste S: Olluf Henriks daatter er Karne Ollufsdaatter som Jep Monsen i 
Nyelaursker sogn er wærge for tilkommer 6 Sld. 3 skl., udlagt en bleg røe hielmed Koe hvid under 
bugen i søndre Fæhus for 3 Sld. 2 mrk., i Herberg hused en nye wefved benkedynne  med 
rostninger paa 5 ½ alen lang for 2 Sld. 2 mrk., hos Enken ved Carl Olsens udlæg 3 skl., :/: 
 Dend anden daatter Giertrud Olsdaatter som Hans Dideriksen i Olsker sogn er wærge 
for tilkommer 6 Sld. 3 skl., tillagt it røt studnød som Hornen vender tilbage paa for 2 Sld., i Herberg 
hused, en nye wefved benke dynne med gl. under foer, og mange huller paa 4 alen lang for 1 Sld. 2 
mrk., 6 gl. thin tallerken for 5 mrk., hos Truels Jørgensen i Gudhiemfor sield at hafvr 6 mrk., til 
ofvers 13 skl., :/: 
 Dend 3 daatter Boel Olsdaatter som Peder Eriksen i westermarie sogn er wærge for 
tilkommer 6 Sld. 3 skl., der for tillagt i søndre lade en sort skimled og hielmed Koe for 3 Sld. 2 mrk., 
it brun blised Horsføll for 7 mrk., it thin fad med it støke af bræden og it thin fad oben á brøden 
som vog 4 skaalepund á 12 skl er 3 mrk., Hos Hans Dideriksens mynlings udlæg at hafve penge 3 
skl., :/: 
 Dend yngste daatter Seigne Olsdaatter som Peder Monsen paa Pinnelykegaarden i 
Wæstermarie sogn er wærge for tilkommer 6 Sld. 3 skl., udlagt i søndre hus en røed knefvel 
horned Koe for 4 Sld. 1 mrk., en nye wefved age dynne med spoel skaded under foer paa lofted for 
1 Sld., hos Povel Koefoed i Rønne 3 mrk., hos Hans Dideriksen 3 skl., :/: 
 S: Karen Larsdaatters eldste daatter Magdalena Jørgen Gerdsen i Nyekier sogn 
tilkommer 18 Sld. 11 skl., udlagt i nøde hused it røe hielmed Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk., i lille stuen 
i nørre seng en linnen under dynne for 3 mrk., en ullen under dynne for 4 mrk., en senge dynne 
linnen for 6 mrk., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., en gl. wefved benkedynne med røede 
lapper paa under forred for 2 mrk. 8 skl., ved hafve girided i gaarden 8 ege planker hver 6 alen lang 
for 6 mrk., en fyrre dehle i hafven uden for stue winduen 1 mrk., en gl. opskoed skov sleede for 1 
mrk. 8 skl., 2 gl. wogn juhl med ringe og bøsse i hughused for 2 mrk., en tønde med rugmeel og 
tønde for 11 mrk., hos Peder Madsen i Rønne at fordre 6 mrk., hos Povel Koefoed i Rønne 3 mrk., 6 
skaalepund ulled garn opwunden i nøgle for 1 mrk. 8 skl., en dreiels borddug 3 ½ alen lang for 5 
mrk., paa lille stue tilled en gl. kaabber kedel for 2 mrk. 8 skl., paa stue lofted it ølkar paa 1 ½ 
tønde stoer for 5 mrk., wæsten rysten uden for gaarden 2 ege sauf skaarne staalper hver 8 skl er 1 
mrk., hos Hans Dideriksen i Olsker sogns mynlings udlæg at hafve 3 skl., :/: 
 Dend yngste S: Karne Larsdaatters daatter Boehl Henriksdaatter som Jens Larsen i 
Olsker sogn er wærge for tilkommer 18 Sld.11 skl., udlagt en brøger kedel noged stører end paa en 
tønde med brede oven wier it lispund 12 pund á punded 1 mrk er 7 Sld., en danied støbt mæssing 
lysestage for 1 mrk., den wæster lenge i søndre ende nu der røsten en ploug med behør for 6 mrk., 
16 styker ege træ til stolper og spune og er sauf skaared for 4 Sld., en arbieds wogn med 3 vidier 
paa klasen for 1 Sld., paa herberg hu tilled it ølkar paa en tønde stoer for 2 mrk., en røe stierned 
studkalf med en hvid plet paa dendte haandede boue for 5 Sld., it flamsk hiende med skin waar 
under og vipper udi for 3 mrk., en sølf skee med it half fladt skaft paa skaftedteigned med I:B: 
1648 er vegtig til 6 mrk., it grønt syed hiønde med spoelskaded under foer for 1 mrk., hos Enken 
ved Willum Jacobsen at hafve 10 skl., og af Carl Ols udlæg 1 skl., :/: 
Afgangne denne S: Mænds søster Seigne Larsdaatter tilkommer paa sin anpart naar 8 skl., af 
denne laad som Svend Mikelsen i Knudsker sogn har bekommed udlæg for som før ermælt 
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fradragis 72 Sld. 2 mrk. 15 skl., som deehlis den S: Qvindis efter lefvende børn imellem som er 2 
sønner og 3 døttre, er der af en broderlaad penge 20 Sld. 3 mrk. 2 skl., og en søster laad 10 Sld. 1 
mrk. 9 skl.,  
 Dend eldste Seigne Larsdaatters søn er Hans Dideriksen hammen tilkommer af sin S: 
Moders laad penge 20 Sld. 3 mrk. 2 skl., udlagt en ung sort stierned Hoppe for 7 Sld., it sort 
hielmed studnød for 9 mrk., i huge hused i stue lengen en nye fyrre deehler for 1 mrk., en gl. fyrre 
benk med 2 poster for 8 skl., en nye wogn azsel ophugen 6 skl.,  2 lange lækter til en hus stie for 2 
mrk., it rundt grane træ uden bark for 8 skl., 2 nye sleede meeder og en dret foruden aag som er i 
søndre lenge 2 mrk., under rysten i gaarden en opslynged ege bielke for 2 mrk., it støke ege leied 
ofver 2 stolperum for 1 mrk. 8 skl., ved sauf laufved vorder gaardet en sauf skaarne for 1 mrk., 
under røsten it bag wogn ree med 2 juhl for 2 mrk. 9 skl., 7 løs hus qvern steene for 3 mrk., en 
hugge benk i wæster lenge for 12 skl., en ophuggen wogn wehr for 4 skl., it gl. skrin for 8 skl., it gl. 
deigne trug for 8 skl., en gl. dehle for 8 skl., en tønde rugmeel med tønden for 11 mrk., en bag 
stoel med fiele bon udi for 1 mrk., en gl. koppe bord dug 6 alen lang dobbelbred for 1 mrk. 8 skl., it 
brue garns smal hand klæde med fletning for enderne 4 ½ alen lang for 1 mrk. 8 skl., en Koe hud i 
kalke tønde for 4 mrk., 3 fyrre feehler paa herberg hused á 20 skl.er 3 mrk. 12 skl., en nye fiering 
med en bon udi for 8 skl., it fyrre brede deigne trug for 2 mrk., 2 karm juhl med bøsse og ringe for 
2 mrk., Dend anden søn Peder Dideriksen tilkommer af sin S: Moders laad penge 20 Sld. 3 
mrk. 2 skl., Og hans søster søn Anders Bendtsen tilkommer son S: Moders laad son Peder 
Dideriksen er wærge for 10 Sld. 1 mrk. 9 skl., er tilsammen penge 31 Sld. 11 skl., udlagt en kaabber 
kedel paa 2 spanne stoer vog 14 skaalepund á 1 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., i nørre seng i herberg 
hused en priked dantsies waars ofver dynne for 5 mrk., en hvid ullen under dynne for 2 Sld. 2 mrk., 
en linnen hofved dynne for 1 Sld., en linnen pude uden lin waar for 1 mrk. 4 skl., en pude uden lin 
vor for 1 mrk. 8 skl., en pude med lin waar og strik for 3 mrk. 8 skl., endnu en pude med loin waar 
og strik med grønt tøy for enden for 3 mrk. 8 skl., it brue garns lagen for 6 mrk., it brue garns lagen 
for 5 mrk., 2 tønder rug mehl med tønderne á 11 mrk er 5 Sld. 2 mrk. , 2 gl. dreiede mæssing lyse 
stager for 1 mrk., i wæster seng i lille stuen en linnen hofved dynne for 2 mrk., 2 blaargarns lagen á 
2 mrk er 4 mrk., en gl. wefved age dynne med spoelskaded under foer for 1 mrk., it rude syed 
hiønde med skin under foered for 1 mrk., it lesned hiønde med sorte rammer under og paa røed 
bon for 1 mrk., it vendt flamsk hiønde med spoelskaded under foer, og gulle, og røede vipper udi 
for 2 mrk., en gl. wefved benkedynne med en blaae og en sort lap paa 4 alen lang for 2 mrk., i 
Herberg hused en gl. fyrre kiste uden hengsler for 1 mrk., en liden sengested med en side, og en 
gaul nørren til for 2 mrk. 8 skl., en gl. ege kiste med gl. laas og hengsler for 3 mrk., i lille stuen, 
dend wæster sengested med en side, og en gaul for 2 mrk. 8 skl., 2 granner træer paa stalstenged 
med barken paa á 8 skl er 1 mrk., en gl. skou sleede med en jern vidie, og en jern ring for 8 skl., 
ved sauf lofved naar gaarden, en opslynged stolpe for 10 skl., it uopslynged ege træ stolpe langt 
for 1 mrk. , 4 støker uopslynged ege træer til løs holter á 8 skl er 2 mrk., i huge hused en fyrre 
deehle spm er oplagt ofver sengen 12 skl., en saltere tønde for 12 skl., paa stue lofted en gl. kiste 
uden laag for 12 skl., it deignetrug ved harrene for 12 skl., it stude aag med 2 ringe for 6 skl., en 
Koe hud i kalke tønderne for 4 mrk., i meehl hused en tom tønde for 8 skl., it øl 5 fierings fad for 2 
mrk., en øl fiering for 12 skl., en øl fiering for 8 skl., en nye salte half tønde for 12 skl., paa wæster 
hus lofted 2 jernede hammel stoke med en smingel paa hver begge for 8 skl., i meehl hused it gl. 
medskab med 2 dørre, og en dør for 12 skl., hos Svend Mikelsen i Knudsker sogn at fordre ved 
hans mynlings laad 1 mrk. 8 skl., :/: 
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Dend eldste daatter Boehl Lars Nielsen i Olsker sogn tilkommer af sin S: Moders laad 
10 Sld. 1 mrk. 9 skl., udlagt en hvid herned Koe 4 Sld., som er røe paa halsen staaende i søndre 
fæhus, en tønde rug meehl med tønden for 2 Sld. 3 mrk., paa lile stue tilled 11 straaebonds tønder 
á 4 skl er 2 mrk. 12 skl., en saltere tønde for 12 skl., 3 gl. juhl med jern bøsser og ringe á 8 skl er 1 
mrk. 8 skl., i wæster seng i lillestuen en blaae ranned gl. olmer dugs ofver dynne for 2 mrk., en 
linnen under dynne for 6 mrk., en linnen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., :/: 

Dend yngste daatter Karne Niels Hansen i Sandwig tilkommer af sin moders laad 
penge 10 Sld. 1 mrk. 9 skl., der for udlagt en brøger kedel paa en tønde stoer vog it lispund 14 
skaalepund á 1 mrk er 7 Sld, 2 mrk., en gl. røe blised Hoppe for 2 Sld. 2 mrk., for siden af en seng 
norren til i lille stuen for 8 skl., ved sauf loufved ir opslynged ege træ stolpe langt for 1 mrk., ved 
capitain Gregers Christensens udlæg 1 skl., :/: 
 
Efter at saa var udlagt og liqvideret samptlig arfvingerne imellem som de vare veltilfreds med blef 
endnu af skifteforwalteren paa raabt om de hafde meere at angifve, entten til boes middel eller, 
og videre Prætensioner, og bort skyldige Gield, hvor til de svarede at ej de viste meere at angifve i 
nogen maade videre end forskrefved staar, allermiste at arfvingerne til samme hafver denne 35 
gaard i Clemmedsker sogn til deehling og erbød Enkens laug wærge sig nu her paa skifted paa 
Enkens weigne, at vilde for eenis med arfvingerne om gaarden i mindelighed, efter anleedning 
efter som berørte gaard hafver Passeret i arfve gang efter Hans Kølleris forige hustru i hvor til 
arfvingerne svarede at de ej kunde nu her paa skifted indgaae nogen foreening om gaarden Sor 
fordi der var saa mange umyndige af arfvingerne, saa og fordi deres saa lang tiid var sat nogen taxt 
paa bemelte gaard, og saa fordi at den ej var witterligt hvor af arfvingerne kunde tilkomme 
adgangen i denne 35 gaard i Clemmedsker sogn , for hvilke omstændigheder skyld med denne 
gaard ikun kunde her paa skifted noged videre foretagis, men henvist til Samfrendernis kiendelse 
og paa denne 35 gaard vorder opmelded, belangende dend 16 gaard i Østerlaursker sogn da 
befindis af det her udi forhen Citeret pandte bref af denne S: Mand Hans Kølleris udgifved til 
Jørgen Nielsen der paa boer, at Hans Kølleer hafver opbaaren ald sin Hustruis tilregnede arfvepart 
saa meged som hende i samme 16 gaard tilkommer saa at der af ej noged videre til bæste med 
adgang, og sæde rettighed o den 16 gaard i østerlaursker sogn som Enken arfvelig efter hendis S: 
Fader, og sin S: Mand Svend Nielsen er vberettiged efter der om oprettede brefve, og 
Ducumenters for mælding hvilken sæde rettighed i berørte 16 gaard saa som de pandte aar Jørgen 
Nielsen i pandtebrefved tilsagt af S: Hans Køller forleden aar 1703 som før ermælt ere for løbene. 
Enken sig nu her ved vil hafve for beholden hvilken meening som laug wærgen Olluf Nielsen 
saaleedis paastoed. Enkensind hafvende med arfvingerne besvarede at ville hafve indstilled til 
rettens middel, naar om berørte 35 gaard vorder handled, saa vidt ret er og billig kand eragtis hvor 
ved dette skifte er slutted hvilked at saa er tilganged og Passeret som forhen her udi findis indført 
Attesteris og bekræftis under vore hender og zigneter, Skiftestæden efter S: Hans Køller paa 35 
gaard i Clemmedsker sogn  
dend 18 Marty 1704  C: Leegaard.  H: Brugnan         Gregers Christensen.  Lars LHS Hansen. 
 Hans Morttensen.  Olluf Nielsen.  
Hans H J S Jensen.  Jep J:M:S: Monsen.   Peder P M S Monsen.  
 Jens J L S Larsen.  Peder P:D:S: Dideriksen.  
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Anno 1704 Dend 26 Matry, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Skifte og Deeling efter S: Thor Hansen   som boede, og døde paa dend  23 Jord Eiendoms 
gaard, Kaldis Loftsgaarden beliggende udi Westermarie sogn, Imellem denne S: Mands efter 
lefvende Hustru Birgita Hansdatter, for hende blef efter hendis begering til Laugwerge anordnet 
hendis Eldste søn Jørgen Thorsen Boende i Nÿelaurske sogn, paa ene side, og paa anden sidde 
denne S: Mands Samptlige børn som er tilsammen 5 sønner , og 6 døttre, er der af  
 
Dend Eldste søn er Jens Thorsen boende paa Daubierg i Klemmensker  sogn, som denne S: Mand 
hafver avfle med sin første afdøde Hustru Anna Jacobsdatter,  

og er Jens Thorsen Fuldmÿndig efter loven,  
de andre Børns er samptlige auflede af denne S: Mand med denne nu efter levende Hustru, hvor 
af Dend Eldste søn er bemeldte Jørgen Thorsen sin Egen Werge, 
Dend 3de søn er Hans Thorsen som boende i Nÿelaurske sogn,  
Dend 4de Søn er Laurs Thorsen, Ungkarl Hiermme hos Moderen er og fuldmÿndig, 
Dend 5te søn er Peder Thorsen paa 16 aar gl. for hammen er broderen Hans Thorsen Werge,  
Dend Eldste Daatter Anna Thorsdaatter i Egteskab med Mikel Pedersen boende i Nÿelaurske sogn,  
Dend anden daatter er Boehl Thorsdaatter i Egteskab med Arist Hansen i Nÿekier sogn, 
Dend 3de daatter er Bergite Thorsdaatter paa 23 aar gl. for hende er til Werge anordnet broderen 
Laurs Thorsen, 
Dend 4de Daatter er Kirstene Thorsdaatter i Egteskab med Peder Ødbernsen nu Boende i Rÿdsker 
sogn, 
Dend 5te daatter er Karne Thorsdaatter 18 aar gl. for hende er til Werge  anordned  faderens 
broder Anders Hansen boende i Klemmensker sogn. 
Dend ÿngste daatter er Elisabeth Thorsdaatter paa 14 aar gl. for hende er til Werge anordned 
Morbroderen Laurs Hansen  boende paa biernegaarden i Clemmensker sogn,  
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt Med sin fuldmegtig Christian Ceegaard og 
Skifteskriver Henrik Brugsman paa somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded Arist Ibsen, og 
Mikel Ibs begge boende i Westermarei sogn., Hvor da er foer findes som Vist og Pafseret som 
følger:  
 
Heste og Hopper. 
En Røe Hielmed Hest for 13 Sdr., en Røe Blised Gilled forle for 6 Sdr., en Sort Hoppe for 7 Sdr., en 
Graae Hoppe for 6 Sdr., en Sort Biesed Hoppe for 6 Sdr., en Brun Blised Hoppe for 4 Sdr. 2mrk., it 
Graae  blised Hoppeføll for 1 Sdr.2 mrk.  
Qveg. 
En Røe Hielmed Koe for 5 Sdr. 2 mrk., en en Røed Koe for 5 Sdr. endnu en Røed Koe for 5 Sdr. , en 
Hvid Koe for 5 Sdr. , en blaae Herred Koe for 5 Sdr. , en Sort Hielmed Tÿr for 2 Sdr. 2 mrk., en Røe 
Hielmed Qvige for 2 Sdr.2 mrk., en blak hielmed Qvige for 2 Sdr.2 mrk., en hvid herred Qvige for 2 
Sdr., en sort hvidmanket Qvige for 2 Sdr., it blaked studnød for 7 mrk.,it Røt studnød for 6 mrk., it 
sort Røgged studnød for 2 mrk., it hvidt Qvigenød med 2 sorte ørrer af verdie 5 mrk.,  som er 
daatteren Elisabet bevilged og it blak hielmed Qvegnød af verdie 5 mrk.,  er daatteren Karne 
bevilged,  

bornholmerting.dk 188



Faar 14 støkker unge og gl. Faar á 3 mrk. Er 10 Sdr.2 mrk. Gies 3 gl. gies og en gaasse er Enken 
foruden, skifte af hendis med arfvinger bevilged.  
Svin. 
3 hvide galte á 4 mrk. Er 3 Sdr. en hvid galt med it graat hofved for 3 mrk. En sort belted soe for 3 
mrk. 8 skl., en hvid soe for 3 mrk. 4 skl. endnu en hvid soe med it ørre for 3 mrk., en hvid galt gris 
for 2 mrk., en sort pletted galt gris for 2 mrk.,  
 
Kaabber Ware. 
En Breindevins pande med hat og pibber er Vegtig til penge 10 Sdr., en 3 feirings Kaabber Kedel i 
mur er Vegtig til penge 5 Sdr. en kaabber gryde er paa en span som er vegtig til penge 2 Sdr., en gl. 
span som kaabber kedel er vegtig til for 5 mrk., en kaabber kedel paa 2 spanne stoer er Vegtig til 
penge for 9 mrk. 
Thin   2 half dÿbe Tinfade á 4 mrk er 2 Sdr.,  
Mæssing.   2 gl.dreiede mæssing lysestager for1 Sdr.  
I Herberg Hused  
I Nørre seng, en blaae ranned hiem vefved bolster ofver dyne for 3 Sdr. it gl. bruegarns lagen for 2 
Sdr. it hampe bruegarns lagen for 3 mrk. En brue kanned bolster hofved dÿnne for 3 mrk. En sort 
kanned Ullen under dÿene for 5 mrk., I Sønder seng ibeden, en linned under dÿnne for 5 mrk., it 
nyt bruegarns lagen for 1 Sdr. 2 mrk., it Hampe bruegarns lagen for 5 mrk. En blaae kanned bolster 
hofved dÿnne for 3 mrk., en ullen og en blaa Kanned pude uden lin Vaar 2 mrk., I Vester seng I 
biden, en blaae daletjers tøy i fuer dÿene for 2 Sdr., it bruegarns lagen for 3 mrk., it hampe 
bruegarns lagen for 3 mrk., en hvid Ullen under dÿnne for 2 mrk. 8 skl. en hvid ullen ofver dÿnne 
for 1 mrk.4 skl.. 
I Krophused. 
I den øster seng en hvid ullen ofver dÿnne for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk.4 skl., en ullen 
vefved dynne for 1 mrk. It nye vefved senge klæde for 3 mrk., en  hvid Ullen under dÿnne for 1 
mrk. I Vester seng en hvid Ullen ofver dÿnne for 3 mrk. , it blaae garns lagen for 1 mrk. 8 skl., 
endnu it blaae garns lagen for 1 mrk 4 skl., en linned hofved dÿnne 12 skl., en Sort ranned Ullen 
Under dÿnne for 2 mrk. 
I Stuen. 
En benke dÿnne under vindue Sÿed paa Gul bon 3½ alen lang med spolskaded under foer for 4 
mrk. en nye vefved benke dÿnne sammested 3 alen lang med vefved under fore for 4 mrk. ,it nyt 
vefved benke dÿnne vaar 6 alen lang for 6 mrk., it nye hiønde med Vipper udi og  graat  ulled 
under foer for 5 mrk., it nye vefved hiønde med hvide stierner, og sort bon og lapped i hiørderne 
for 3 mrk.8 skl., it langt spoelskaded  hiønde for 1 mrk.8 skl. 
Boehaue 
En Arbeids vogn med smaae Stier, hammel tøm, og halsseler og Jern nagle for  7 mrk. , 2 adskildte 
vogne paa Øster loe foruden stier á 6 mrk. er 3 Sdr. , it aar med bihl for 1 mrk., en ploug med 
behørige Jern og vidier behør 2 Sdr., 2 harver á 8 er 1 mrk., en skov sleede foruden vidier og it der 
paa for 2 mrk.,   
I steer Hused. 
It øl kar paa en tønde stoer for 1 mrk.8 skl., it gl. øl kar paa 2 tønder stoer forderfved udi lagene for 
1 mrk. 8 skl., to standtønder á 1 mrk. Er 2 mrk. en øre saae for 10 skl. en hand Qvin med hus, og 
seil for 3 mrk., en gl. laage bølte foruden laag for  4 skl,   
Paa Steerhus lofted og ofver Stue. 
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 it gl.Øl kar for 1 mrk. en gl. stand tønde for  12 skl. 2 straa bonds tønder á 4 skl. er 8 skl. , en gl. 
seis  med bom og ringe for 1 mrk., en lin brøde for 8 skl., 2 tønder Biug á 6 mrk. Er 3 Sdr. ,  
Paa krobhused tilled. 
 8 Tønder haure á  2 mrk. er 4 Sdr., en gl. kiste for uden laag for 8 Skl. , endnu en gl. kiste med laag 
foruden hengsler for 8 skl., it gl. skrin med heengsler for 8 skl., it tønde stomme er for 2skl., en gl. 
sille half tønde for 2 skl.,  
I Tappehused  
 It fyre madskab med en dør, og en laas forre for 2 Sdr. 4 straabonds tønder á 4 skl. er 1 mrk., en 
øltønde for 1 mrk. 8 skl., en øl half tønde for 8 skl.  
I Kroppehused  
2 Straabonds  tønder á 6 skl. er 12 skl. I øster hused en løbende varpe for 1 mrk., it tørf Jern for 12 
skl., en raae stude hud for 5 mrk., it gl.ege bræ for 8 skl., en slibesten for 8 skl., en tyfve for 8 skl., 
en jern tyfve med en gren for 6 skl. , en dømlinge naue for 6 skl., en mindre naur for 4 skl., it lided 
hug Jern for 2 skl., en søm øpse for 8 skl., en bred bladed hand øpse for 1 mrk.8 skl., it kløf savf for 
6 mrk.,  
Saaed her ved gaarden, to tønder  rug der af strø korned en sat for tøndes 2 Sdr. er 4 Sdr., nok i 
stuen it fir kantted steen bord med lugt ford og skufte under er sat for 8 Sdr., it Vraaeskab med 2 
døre og 2 laasse og en dragskiste udi for 6 mrk., it lided fyre bord med oben foed uden skufte for 2 
mrk., 8 skl., en gl. bag stoehl med dried spoelne udi for 8 skl.,it fyre bord i Øster huus for 3 mrk., it 
Sengested med en side, og engavl, og en skamel til for 3 mrk., en stoke med bier á 4 mrk. er 2 Sdr., 
hvis fordre som nu sin dito i behold blef af samptlig vedkommende som tyked at Enken skal nyde 
til vaar fordre hederlig wellæede mand hr Rasmus Jensen Sognepræst  til Westermarie kirkes 
meeninghed hafde tælleds deelling og Retlighed med denne S: Mand uden af dem begge, 
opbiugte veier Mølle staaende paa lyngen uden for Wæstermarie kierke Kaldis Guldgrafvermøllen 
hvilken veier  Mølle Jep Rasmussen som en der paa boer tillige med behørrige hus og ved møllen 
behafvende Reedskab sig hafver  til for handled, og købt og der udi denne S: Mand Thor Hansen er 
berettiged som bemelte Jep Rasmussen her paa Slifted vedstod, at vil betale og levie til,og berørte 
veier Mølle hafver Atilled til under Pandt: og for sikring for Capital 100 Sdr. der af Renter til Dato it 
Aars Rente som og Jep Rasmussen Svare til penge 5 Sdr.  
Summa andrager for Skrefne dette Sterfbos løsører middel og tilstaaende gield efter som 
forskrefne penge 310 Sdr. 4 skl. 
Denne S: Mands Ifare Klæder blef anseet, og befanttis, af spunden tøÿ , og Allunit Skin, som af 
Ringe værdi og bekom denne S: Mands Eldste søn Jens Thorsen der af sin andel saa at hand 
dermed var for nøÿet, og til feeds. Den anden deel blef samptlig med arfningerne om for Eened at 
Enken dem ligned Imellem de ÿngste børn at for lide saa at alle medarfvinger er dermed være 
veltilfeeds, og for nøÿet for uden anke. Hvorimod Enken beholder sin egne Ifare Klæder, som saa 
leedis der ved for blifver, hvor nest skifteforvalten til spuedte samptlig denne S: Mands Enke ,og 
arfvinger om de hafde mere at angifve til dette Sterfboes Middel enten løsøre eller tilstaaende 
gield hvortil de svarede ej at viste mere end her nu angifved er, og for skefved staar, denne 23 Jord 
Eiendoms Gaard i Wæstersogn hafver denne S: Mand med sin efter levende hustru købt og betalt, 
og der paa ved paa kommende Prohses til sidste ende er langed høÿeste Rettes Dom, hvor om i 
Slutninge videre for Møldis, alleeiste at Eldste søn Jens Thorsen self vedstod hertil dette Sterfboe 
at være skyldig opbaaed af sin S: fader Thor Hansen som og nu til dette boets middel anføeis 
penge 9 Sdr. 
 Blifver saa dette Sterfboes middel penge 319 Sdr.4 skl.  
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der imod blef angifve efter sket dette Sterfboes Bort skyldige Gield, og Prætensioner hvor til er gort 
Udlæg som følger,  
til Amptstuen for Ao 1703 Rester efter denne S: Mands meddeelte Qviterings anleedning bog 
Clarrings Penge 12 Sdr.3 mrk. 15 skl. Udlagte af de 100 Sdr. Capital i gulgrafver møllen hos Jep 
Rasmussen som der paa boe at hafve 8 Sdr. for skrefne rentte hos for Jep Rasmussen at hafve de 5 
Sdr./:  
Enken vedstod at være skyldig til Peder Rydman i Rønne efter Regnskab, Udlagt en Røe heilmed 
Koe 5 Sdr.2 mrk. en sort hielmed Tyr for 2 Sdr.1 mrk.:/:  
Hans Hiort i Rønne for deed efter sin sedel penge 3 Sdr. 1 mrk.8 skl.  Udlagt en bloek hielmed 
Qvige for 2 Sdr. 2 mrk. en sort belted Soe for 3 mrk. 8 skl. :/:  
Enken angaf at være skyldig til sogne Præsten Rasmus Jensen med 8 Sdr. for lig begiengelse med 
denne S: Mands lig, og videre ialt penge 2 mrk. Udlagt en røe hielmed Koe for 5 Sdr. endnu en røe 
hielmed Koe for 5 Sdr. it hvidt galt Svin for 2 mrk. :/:  
Enken angaf at være skyldig til Sogne Deigne Alexander Ecoman for lig begiengelse med denne S: 
Mands lig penge 3 Sdr. Udlagt en Røe Hielmed Qvige for 2 Sdr.2 mrk., en Sort pletted galt Gris for 
2 mrk :/:  
Kirke Vergen i Westermarie sogn Arist Ibsen fordred kloke ringens penge for denne  S: Mand lig, 
Enken og arfvingerne angaf at liged blef begrafved paa en Bededag, og formeenen, at som det her   
Paa landed ike er bevilget thi naar en klokke kommer til skade maa alt sogne folked self udstaae 
bekaastning der paa anvendes, og hver gaard i dag  med derfor uden aarlig tiender til kirken at de 
for kloke ringens penge maae  fri være, og som arfvingerne er dertil ej vel stæde udlæg Remiteret 
skifteforvalter denne Prætension til lov, og Ret :/:  
Herman Smid Arnager boende fordre arbeidsløn for beslag og til denne S: Mands ligkiste penge 3 
Sdr. Udlagt en hvid herred Qvige for 2 Sdr. en hvid galt for i Sdr./:  
Anders Pedersen i Nyelaurske sogn for sin efter velt. Gl. Lands Dommers Doms til hold om 
kaastning paa Hans Mads gaard i nytier sogn paa 6 mrk. udlagt it røt studnød er taxred for penge 6 
mrk. :/:  
Poul Jensen Wæstermarie sogn fordred arbiedsløn paa lig kiste til denne S: Mand sampt anden 
arbiedsløn penge 5 mrk. 8 skl. Udlagt en hvid Galt for 4 mrk. en Øltønde i Kroppe Hused for 1 mrk. 
8 skl. :/:  
Hans Thorsen i Nyelauske sogn fordred som vedgikis penge 6 mrk. Udlagt it nye Vefed Benke Dyne 
Vaar 6 alen lang er sat for 6 mrk.:/:  
Jørgen Thorsen ibiden fordred for jee 2 mrk.4 skl. Udlagt it lided fyere Bord i stue med øben 
forduden skotte er sat for 2 mrk. 8 skl. til ofvers 4 skl. :/:  
Skifte Forvalteren for sin Solariem i alt 8 Sdr. Udlagt en 3 fierings Kaabber Kedel for 5 Sdr. en 
Kaabber kedel paa 2 spanner for 9 mrk. en spanne store Kaabber Kedel for 5 mrk. til ofvers 2 mrk, 
Skifteskrifver for sin Umage i alt 10 Sdr. Udlagt en breende Vins Pande med behør 10 Sdr. 
Stemptlet papir  til Skifte brefved for 6 mrk. Udlagt it Thin Fad for 4 mrk. ved Skifteforvalternes 
Udlæg de 2 mrk. 
Wurderingsmændene for deris Umage hver 3 mrk. 8 skl. er 7 mrk. Udlagt it Blaked studnød for 7 
mrk /:  
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelses bekostning blef Enken samtygled  at nyde udlæg 
for 50 Sdr. Udlagt en Røe hielmed Hest Gilling for 13 Sdr. en Røe blised Gilled Foelle for 6 Sdr. en 
Sort blised Hoppe for 7 Sdr. en brun steined hoppe for 7 Sdr. en brun steined hoppe for 7 Sdr. en 
hvid Koe for 5 Sdr. en blaae herred koe for 5 Sdr. en kaabber gryde paa en spanstoer for 2 Sdr. it 
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Thin Fad for 1 Sdr. en Hvid Galt for 1 Sdr. i Herberg hused i nørre seng en blaae ranned hiem 
Vefved bolster ofver Dÿnne for 3 Sdr.  
Summa Andrager for skrefne gield og Rætenfioner til penge 117 Sdr. 4 skl.  
Ligvidere blifver udi behold, og til Deeling af Sterfboes løsøre, og Røerende Middel er Penge 202 
Sdr.  
hvor af Enken til kommer dend halfve part som er penge 101 Sdr. dend anden halfve part skulle 
vel deehlis imellem denne S: Mands samptlige børn, men som de udgifte børn hafver bekommed 
udi forældis velmagt en deel udflyed, og medgift, da de fra forældrene  blef udgifven til Egteskab:  
hvor om nu ingen Specifiertion under denne S: Mand Thor Hansen egen haand som burdis i 
Sterfboet befanttis  hvor foer imellem samptlige denne S: Mands børn og arfvinger blef 
Accoederet, og paa alle sider indgaaed, og for Eened saaleedis at de udgifte børn enhver for sig 
med deris mand, og for svar der foer var til freds med hvis dem saaleedis for hen ag for aldrene i 
hende gifve er, og ej nogen arf nu af løsøre goedhed var begiæeende, og de andre 2 sønner Lars 
Thorsen  og Peder Thorsen som endnu er hiemme hos moderen hafver en deel sig til beste lagt her 
udi Sterfboet som endnu for dem er i behold de self paa agter som deris bæste kand være som 
Enken med sin Laugverge, og de andre deris med arfvinger dem bevilged og som tyked at de uden 
anke skal nyde, og tei beholde til Eiendom, men den afver blef Ret og arfve part af Løeøre de 101 
Sdr.  
Skal Saaleedis Ligvideres at den Eldste denne  S: Mands søn Jens Thorsen som ej hafver bekommed 
saa meged til hiemgifte som de andre hans med sødskende, at Jens Thorsen der for skal Nyde, og 
inde beholde de 9 Sdr. som hand hertil boes middel anført skyldig befindis hvor for hand skal være 
krafvisløs og der med var Jens Thorsen saa for sin Prætention af dette Sterfboes løsøre vel tilfreds 
fornøget og alle maader resten som med da ofver blifver af forskrefne af hvis deehling de 101 Sdr. 
som er 92 Sdr. der af skal  
Dend yngste daatter Elisabeth Thorsdaatter for ud nyde 2 Sdr. til hielp til en kiste for ferdegelse, 
og som de 3de denne S: Mands ugifte døttre at deelis ingen heimgift hafver bekomme saa 
samtyked samptlig arfvingerne at de 3de døttre allene skal nyde, og hafve til vedeelaug imod den 
hiem gift de ander deris sødskende for hen hafver bekommed hver 30 Sdr. af den ofver blefne 
anfve part som denne skal betallis og udlæggis af de it hundrede Sdr. Capital som bestaar udi for 
berørte  veier mølle som kaldis guldgraffver møllen som mølleren Jep Rasmussen  som under paa 
boer denne en hver skal svaer som førhen her udi mældis nemlig til Berltita.Thorsdatter 30 Sdr. til 
Karen Thorsdaatter 30 Sdr., og til dend yngste daatter Elisabeth Thorsdatter med betalling til 
kisten 32 Sdr. , hvilken Summa tillige med resten de 8 Sdr. af de 100 Sdr. Capital Jep Rasmussen 
herefter med 5 Procento for renter aarlig saalenge nogen Summa der af betalt tilbage staar, denne 
23 gaard i Wæstermarie sogn angaar de da blef der om nu her paa Skifted fremlagt hans Kongl: 
Mayst  
Kroning Friederik   den frie des Aller Naadigste Høyeste Rettis Dom Datered Dend 1 juli 1700 hvor 
udi befindis at berørte 23 gaard kaldis Loftegaarden i Westesogn denne S: Mand Thor Hansens 
samptlige arfvinger er bereltiged hvilken dom i sin akt, og meninge mand med sin Hustru som ham 
nu efter lever dyrt kiøbt, og bekaasted, og her i boet findis en deehl myndige arfvinger kunde de 
myndige af arfvingerne ike  om her paa skifted slutte  eller indgaae nogen foreening om denne 
ofte mælte loftegaard, til nogen deehling  her paa skifted, men vilde derpaa hafve taxerinfs mænd, 
og som leeder, som endelig kiendelse dem imellem i om Gaardens Adgang efter moderens død, til 
en af arfvingerne. Denne S: Mands børn kunde til finde, hvor for den post her fra Skifted til som 
frem dernis  kiendelse her vistis saa fremt arfvingerne derom ej imendelighed kand for eeins.  
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For Enkens anpart som er 101 Sdr. er Udlagt, en graae Hoppe for 6 Sdr. en sand blised Hoppe 6 
Sdr. en brun blised Hoppe for 4 Sdr. 2 mrk. it graae blised føll for 6 mrk. en sort hvid manked Qvige 
for 2 Sdr. it sort røgged studnød for 5 mrk. 4 støker faar á 3 mrk. er 10 Sdr. 2 mrk. en hvid galt med 
it grae hofved for 3 mrk. en hvid soe for 3 mrk. 4 skl. endnu hvid soe med it ører for 3 mrk. 2 gl. 
deiede mæssing lysestager for 1 Sdr. i Nørre Seng i Herberg Huse dit gl. bruegarns lagen for 2 mrk. 
it hampe  brue garns lagen for 3 mrk. en brun ranned bolster hofved Dÿnne for 3 mrk. en sort 
ranned Ullen under Dÿnne for 5 mrk. i sønder seng ibiden en linnen under Dÿnne for 5 mrk. it nyt 
bruegarns lagen for 6 mrk. it hampe bruegarns lagen for 5 mrk. en blaae ranned bolster hofved 
dynne for 3 mrk. en Ullen, og linnen blaae ranned pude uden lin vaar for 2 mrk. i wester seng i 
herberg hused en blaae dantsier tøy ofver dynne for 2 Sdr. it bruegarns lagen for 3 mrk. it hampe 
bruegarns lagen for 3 mrk. en Ullen hvid under Dynne for 2 mrk.8 skl. en hvid Ullen Hofved Dÿnne 
for 1 mrk.4 skl. I Krob Hused I Dend øster Seng en Hvid Ullen ofver Dÿnne for 2 mrk. it blaaegarns 
lagen 1 mrk.4 skl. en Ullen Hofved Dÿnne for 1 mrk. it Nÿe Vefved seng  klæde for 3 mrk. en hvid 
Ullen under Dÿnne for 1 mrk. i Wester Seng en hvid Ullen ofver Dÿnne for 3 mrk. it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl. endnu it blaaegarns lagen for 1 mrk.4 skl. en gl. linnen hofved dynne for 12 
skl. en sort Kanned Ullen under Dÿnne for 2 mrk. I Stuen, en Benke Dynne under vindue Syed paa 
gul bon 3½ alen lang med spolskaded under foer for 4 mrk. en nye vefved benke dynne som er 
seds 3 alen lang med spolskaded under for 3 mrk. 8 skl. for bord enden en Benke Dÿnne med 
lesned under foer for 5 mrk. it nye vefved hiønde 1 mrk. 8 skl. Boehave, en arbeids vogn med 
smaae stier hammel tøm, og halseeder, og Jern nagle for 7 mrk. 2 adtskilte vogne paa øster loe for 
uden stier á 6 mrk. er 3 Sdr. it aar med bihl for 1 mrk. en Ploug med behørrige Jern Juhl, og bøsse, 
og 2 brade hamle med Seeler, og hammel Reeb for 2 Sdr. 2 Harrer á 8 skl. er 1 mrk. en Skov Sleede 
for uden Jern Vidier, og it aag der paa for 2 Sdr. I Steer Hused, it Ølkar paa en Tønde stoer for 1 
mrk.8 skl. it gl. Øl Kar for 1 mrk. 8 skl. 2 Stand tønder á 1 mrk. er 2 mrk. en øre Saae for 10 skl. en 
hand Qvern med hus og seil for 3 mrk. en gl. laage bøtte for uden laag for 4 skl. paa Steerhus 
lofted ofver stue it gl. øl kar for 1 mrk. en gl. stand tønde for 12 skl. to straae bands tønder á 4 skl. 
er 8 skl. en gl. seies med bom, og ringe for 1 mrk. en lin Brøde for 8 skl. to Tønder Biug á 6 mrk. er 
3 mrk. paa Krobhused stilled, 8 Tønder haufver á 2 mrk. er 4 Sdr. en gl. Kiste uden laag for 8 skl. 
endnu en gl. Kiste med laag for uden hengsler for 8 skl. it gl. Skin for uden hengsler for 8 skl. it 
Tønde som nu for 8 skl. en gl. Sille half Tønde for 2 skl. I Tappe Hused, it fyrre Madskab med dør og 
en laase forre for 2 Sdr. 4 staae Bonds Tønder á 4 skl. er 1 mrk. en øl half tønde for 8 skl. I 
Krobhused 2 straae bonds á 6 skl.er 12 skl. en løbende Varpe for 1 mrk. it tørf Jern for 12 skl. en 
raae stude god for 5 mrk. en gl. Ege bræ 8 skl. en Slibe Steen for 8 skl. en jern Tyfve for 8 skl. en 
jern tøjfve med en gren for 6 skl. en dømlinge naur for 6 skl. en mindre navr for 4 skl. leded høg 
Jern for 2 skl. en stauf Øpse for 8 skl. en bred bladed hand Øpse for 1 mrk.8 skl. it klif Sauf for 6 
mrk. to tønder Rug som er saaed á 2 Sdr.er 4 Sdr. nok i Steen it fir Kantted Steen bord med lugt 
ford, og skoffe under 8 Sdr. it Vaar skab med to dørre, og to laasse forre, og it drage rum udi for 6 
mrk. en gl. Bagstol med Dreiede Spoeler 8 skl. it fyre bord i øster hus for 3 mrk. it sengested med 
en side, og en gaulf og en skammel til for 3 mrk. 3 stoke med bier udi for 3 Sdr. ved Jørgen Thorsen 
udlæg 4 skl.:/  
Efter at saa var Udlagt blef endnu af skifteforvalteren paaraabt om nogen viste mere at angifve 
end nu yder meerre noged til dette Sterfboes Middel, hvor til de ved kommende svarede de ej 
viste meere til boes middel at angifve videre end her for anfandis indført, ike heller angaf sig flere 
med  videre Prætensioner end forskrefved staar, og vare samptlig denne S: Mands Enke og 
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Arfvingerne Veltilfreds, og Fornøget med alt hvis her udi for hen er indført og at saaleedis er til 
ganged, og Passeret og saa Fast, og Ubrødelig skal Holdis, og efter kommis efter som for Skrefved 
staar  des til vidnesburd under vore hender, og signeter Skiftestæden efter S: Thor Hansen paa  23 
gaard Loftes gaarden i westermarie sogn dend 27 marty aar 1704: Christian Ceegaard ,    H. 
Brugman,      Jørgen Thorsen,   Jens JTS Thorsen,      Hans Thorsen,     
 Mikel Peders,        Arist AHS Hansen ,  Anders Hansen,     Lars L HS Hansen,    Arist Ibsen,       Niels 
NIS Ibsen,   Lars LTS Thorsen,       Jep JRS Rasmussen 
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Anno 1704. Dend 31 Marty er efter Lowlig giorde tillysning holden Registring og Wurdering samt 
Skifte og Ligvidation efter S: Anders Ibsen, som boede og døde paa  den 10 Jord Eiensdoms gaard 
beliggende i Westermarie sogn, imellem denne S: Mands efterlefvende Hustru Elsebeth 
Mogensdaatter for hende er efter hendis begiering til laugwærge anordnet Peder Lauritsen 
boende paa 9de gaard i bemælte Østerlaursker sogn. Paa ene side, og paa anden side begge 
denne S: Mands med sin hustru auflede børn, som er 2 sønner og 2 døttre. Hvor af. 
 
Dend eldste søn er Mogens Andersen paa 12 aar gl. for hammen er til wærge anordnet Jens 
Hansen hans søster søn, boende paa dend 28 gaard i Olsker sogn. 
Dend yngste søn er Jep Andersen paa 5 ½ aar gl. for ham er til wærge anordnet hans faders broder 
Isser Ibsen boende i Rønne. 
Dend eldste daatter er Siegne Andersdaatter paa 17 aar gl. for hende er nu til wærge anordned 
hendis moder broder Hans Mogensen boende i Knudsker sogn.    
Dend yngste daatter er Karne Andersdaatter nu paa 14 aar gl. for hende til  wærge anordned 
hendis fader søster søn  Anders Calle boende i Nexøe. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedts, Og egne weigne Skifte skriveren Henrich Brugman 
Paa samme Skifte er til wurderings mænd opmeldet  Esper Povelsen og Jens Seiersen begge 
boende i Østermarie sogn.  Hvor da er foerfunden fremviist og Passered som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Heste og Hopper 
En brun ugilled Hest for 12 Sld., en brun stierned Hest gilling for 9 Sld., en gl. brun Hest ,Hestegib 
for 6 Sld., en sort snopped Hest gilling for 5 Sld., en gl. sort snopped boud Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., 
en ung brun Hors follie 2 aar for 3 Sld., 
Qveg. 
En sort blised Koe for 6 Sld., en brun stierned Koe for 6 Sld., en gl. røe hiemmed Koe for 5 Sld., en 
gl. røed Koe for 3 Sld., en blaae røgged Qvige for 4 Sld., it røe braaged Qvigenød for 2 Sld., en blaae 
Tyrkalf for 1 Sld., en blak hielmed Qvigekalf for 5 mrk., en sort stierned Qvigekalf for 4 mrk., en 
bleg røgged Qviekalf for 5 mrk.,  
Faar. 9 gl. Faar á 4 mrk er 9 Sld., it lam for 2 mrk., Gies, 2 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk. 8 skl er 1 
Sld. 8 skl.,  
Svin. En sort belted Soe for 3 mrk., en mindre sort belted Soe for 2 mrk., en liden hvid galt for 2 
mrk., 3 grise á 1 mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl.,  
Kaabber ware. 
En kaabber brøger kedel paa en tønde stoer for 9 Sld., en gl. mæssing kedel paa en span stoer for 
3 mrk., en gl. mæssing kedel paa en kitte stoer for 2 mrk., en jern gryde kraag for 1 mrk. 8 skl.,  
Boehave. 
En ploug med behørige jern jul bøsse løbere, og  ringe for 6 mrk., en arbeids wogn med høe stier 
hammel tøm og halseeler, og jern nagle for 2 Sld. 2 mrk., en gl. arbeids wogn med 2 smaa gl. stier, 
og en gl. hammel stie til for 2 mrk., en gl. sleede med it aag og videre for 8 skl., 2 gl. harre á 4 skl er 
8 skl., it svine trug for 4 skl., it gl. aar bihl for 12 skl.,  
I Steerhused. 
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En stand tønde for 12 skl., en røste ballig for 8 skl., 2 gl. fyrre spanne á 4 skl er 8 skl., en nye fyrre 
kitte for 4 skl., 4 sy bøtter á 2 skl er 8 skl.,  
I Krobhused. 
En øl half tønde for 1 mrk., en gl. øl tønde for 1 mrk., it lided deigne trug for 1 mrk. 8 skl., it gl. 
ølkar paa 2 tønder stoer for 12 skl., 6 straae bonds tønder á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., 4 straae 
bondshalf tønder á 4 skl er 1 mrk., en liden gl. hand qvern med hus og jern seil for 2 mrk. 8 skl., en 
gl. korn seiser med bon og ringe for 1 mrk. 4 skl., en gl. seis med bon og ringe for 4 skl., 6 fyrre 
deeler á 1 mrk er 6 mrk.,  
Paa wæster tilled. 
2 straae bonds tønder á 4 skl er 8 skl., en bøtte nauer for 12 skl., en gl. lund stoke naur for 6 skl., it 
gl. hug jern 4 skl., findis og 1 ½ tønde biug og 6 tønder haure som Enken beholte til sæde korn til 
nu waar sæd. Som Enken og børnen i fremtiden skal hafve til frem taunf, hvilked saaleedis af de 
vedkommende blef samtyked og bevilged, en gl. Musqvete løb for 12 skl., en gl. liden kaarde for 8 
skl.,  
I Herberg hused i Øster Senge ---  
Wefved sengklæde 4 alen lang dobbel bred for 4 Sld., en blaae ranned olmerdugs ofver dynne 4 
mrk., wefved seng klæde 4 alen er dobbel bred lang for 4 Sld., en blaae ranned olmerdugs ofver 
dynne 4 mrk., en linnen under dynne for 2 Sld., en gl. linnen hofved dynne for 12 skl., it brue garns 
lagen 4 mrk., I Wester seng, liden it nye wefved gl. sengklæde for 1 mrk. 8 skl., en hvid ullen ofver 
dynne for 2 mrk., en linnen gl.mindre dynne for 2 mrk. 8 skl., en blaae ranned bolster pude ullen 
lin waar for 1 mrk. 8 skl., en gl. blaae ranned olmerdugs pude foruden lin waar for 8 skl., it groft gl. 
brue garns lagen for 1 mrk.  
I Stuen udi en seng, en blaaeranned bolster ofver dynne for 6 mrk., en nye ullen under dynne for 3 
mrk., en hvid ullen hofved dynne for 2 mek., en sort gl. ullen pude lin waar for 1 mrk., it brue garns 
lagen for 1 Sld.,  
Bencheklæder i Stuen.en trygge skefted benke dynne paa nørre benk 5 ½ alen lang for 1 Sld. 2 
mrk., en nye wefved benke dynne under winduen 6 alen lang for 3 mrk., it gl. fyrre bord med oben 
foed uden skotte for 1 mrk. 8 skl., it fyre gl. waarskab med en laas 1 mrk. 8 skl., en gl malled fyrre 
kiste med laas for 3 mrk. 8 skl., en hus stie for 6 skl., er saaed her ved gaarden en tønde rug der af 
strøe korned er sat for 2 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne boes løsøre godset til penge 124 Sld. 8 skl., 
Findis og herved denne 10de gaard en liden plaske wandmølle som wurderings mændene hafver 
anseet, og sat med jern og qvern sampt det lided hus som er gl. og brøstfeldig der ofver er sat for 
4 Sld., en liden hand øpse for 12 skl., en gl. stok øpse for 8 skl., en liden gl. krak øpse for 4 skl.,  
Lars Jensen boende paa Myregaarden i Olsker sogn som hafver wærged for denne S: Mands Enke 
Elsebeth Monsdaatter møtte nu her i dag paa Sterfboet Og blef Enken af skifteforwalteren 
tilspurdt om hun hafde noged hos ars ensen hendis wærge tilgoede paa alle de arfveparter her 
under gaarden til falden, hvor til bemælte Enke svarede nej, at hun ike hafde noged der paa ar 
fordre hos berørte sin wærge i ringeste maader, entten af hofved Summa eller rentte men vil her 
ved holde, og hafve berørte sin wærge Lars Jensen holden krafvisløs, og qvitered i alle maader, 
hun liked til Stadfæstelse under Enkens laugwærge, og Laurs Jensens deris egne hænder 
Skiftesteden 31 Marty Aa. 1704 Peder PLS Larsen.  Lars  LJS Jensen.  
Til witterlighed  Esper Poulsen. Jens Seiersen. 
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Saa tilspurdte Skifteforwalteren Enken, og de tilstæde værende wærger om de viste meere at 
angifve til dette Sterfboes middel afløsøre eller tilståående Gield der til de svarede, at de ej viste 
meere at angifve end angifvender og forskrefved staar. 
Saa blef da Sterfboes løsøre sammen reigned som tilsammen andrager til 
 penge 128 Sld. 2 mrk.,   
Hvor nest blef wurdered denne S: Mands Ifareklæder som er nemlig. En graae klædis kioel for 5 
mrk., en gl. graae wadmels Kioel for 2 mrk. 8 skl., en gl. sort wadmels kioel for 1 mrk., it par graae 
klædis bopser under foerred med læred for 2 mrk., it par allumit skin bopser for 1 mrk. 4 skl., en 
allumit skin trøye under forred med læred for 2 mrk., en gl. røed wadmels foerskiorte for 1 mrk., 
en skobskins forred hufve med graae klædis pull for 6 mrk., hvis lin klæder som fanttis h er 6 mrk. 
14 skl., afver børnen bekommed at slide i Summa Andrager forskrefne Ifareklæder til penge 5 Sld. 
12 skl.,  
Her imod beholte Enken sinne egne Ifareklæder. 
Hvor af en hver søn tilkommer af sin S: Faders Ifareklæder penge 6 mrk. 14 2/5 skl., og hver 
daatter tilkommer penge 3 mrk. 7 1/3 skl.,  
For dend eldste søn Mogens Andersens anpart som er 6 mrk. 14 skl., udlagt en skobskins forred 
hufve med graae klædis pull for 6 mrk., it par nye allumit skin bopser for 1 mrk. 4 skl., til ofvers 6 
skl.,  
For dend anden søn Jep Andersens anpart udlagt en røed wadmels foerskiorte for 1 mrk., en 
allumit skin trøye under forred med læred for 2 mrk., en gl. graae wadmels kioel for 2 mrk. 8 skl., 
en gl. sort wadmels kioel for 1 mrk., hos sin broders laad 6 skl.,  
Dend eldste daatter Seigne Andersdaatter for sin anpart 3 mrk. 7 skl., er udlagt en gl. Graae klædis 
kioel og bopser for 7 mrk., der af at hafve disse 3 mrk. 7 skl.,  
Dend yngste daatter Karne Andersdaatter for sin anpart som er 3 mrk. 7 skl., udlagt en gl. klædis 
kioel og bopser som er sat for 7 mrk., der af at hafve de 3 mrk. 7 skl.,  
Belangende denne 10de gaard i Østermarie sogn, da findis der paa en aatte Samfrender dom med 
formand Jens Munk foran datered den 19 November Aar 1688. vor af befindis at denne 10 gaard 
er da taxered med sin tilligende for 103 Sld., og som gaard til kommen en andeel udmarks jord 
som er beliggende ner imod saltner, hvor paa skal hafve væred mænd opmælded og efter 
mendenis forretning samme andeel jord skal være denne 10de gaard berettiged, hvor om nu her 
paa Sterfboet ingen efter rettning kunde erlangis. Saa vilde de umyndiges wærger og Enken ej om 
denne 10de gaard anderleedis foreenis, end de paa gaarden vil hafve mænd og Samfrender, hvor 
til der for den post gaarden angaaende Remiterdis. Enken fremviste en qvitering udgifved af Isser 
Ibsen i Rønne hendis S: Mands broder datered den 12 january 1696. og af Mads Joensen til 
witterlighed med en der skrefven som mælte at Isser Ibsen sin anpart af den 10 gaard i Østermarie 
sogn, efter berørte samfrender forretning hafver bekommed hvilken qvitering Isser Ibsen nu 
vedstoed at Enken med væred hafver hans andeel 17 Sld. 6 skl., til Isser Ibsen at betale item blef 
og læst tillige den qvitering som paa samme som forder dom er paaskrefven, og underskrefven af 
Niels Jensen paa sin Hustru Anna Ibsdaatters veigne til Anders Ibsen som og Enken med væred 
hafver at betalle som blef paaskrefven.  
Saa blef angifven dette Sterfboes bort Skyldige Gield og Prætensioner hvor til er giort udlæg som 
følger nemlig. 
Kongl. May: Ampt skrifver og Ridefouged Sr. Hans Henrik Skor efter sin forteignelse fordre som 
rester til 1. may 1704. penge 7 Sld. 3 mrk. 13 ½ skl., udlagt 8 Faar á 4 mrk er 8 Sld., til ofvers 2 ½ 
skl., :/: 
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Efter afreigning dend 16 Marty 1704 befindis de at Sterfboe skyldig at være til Welb: Hr: Lands 
Dommer Ancher Müller i alt penge 44 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  deraf forrenttis 16 Sld., fra dend 24 
November 1703. og til dend 14 Marty 1704 at reigne it half aar 1 mrk. 10 skl., som reignis til forde 
Summa blifver saa Hr: Lands dommers fordring penge 44 Sld. 3 mrk., udlagt it Faar for 4 mrk., it 
lam for 2 mrk., en brun ugilled Hest for 12 Sld., en sort blised Koe for 6 Sld., en brun stierned Koe 
for 6 Sld., en brun stierned Hest gilling for 9 Sld., en blaae røgged Qvige for 4 Sld., I herberg hused i 
øster seng, it nye wefved sengklæde 4 alen lang er sat for 4 Sld., en linnen underdynne for 8 mrk., 
en bred bladed øpse for 12 skl., 2 andre øpser for 12 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Stads Capitain Mortten Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel foe en alen læret 2 mrk., udlagt i 
stuen en hvid ullrn hofved dynne for 2 mrk., :/: 
Hans Koefoed Povelsen i Svaniche fordred efter sin sedel med indbereigned 2 mrk. 8 skl., for en 
Hest som er bekommed hos Peder Rosman i Rønne penge 6 mrk. 12 skl., udlagt i stuen en blaae 
ranned bolster ofver dynne sat for 6 mrk., en linnen hofved dynne i øster seng i herberg hused for 
12 skl., :/: 
Diderik Wofsen i Svaniche fordred efter sin sedel penge 2 Sld. 7 skl., udlagt i øster seng i 
herberghused en blaae ranned olmerdugs ofver dynne for 1 Sld., it brue garns lagen for 1 Sld., en 
lund styke naur for 7 skl., :/: 
Jørgen Hansen i Østermarie sogn fordred laante penge som vedgikes penge 3 Sld., udlagt en gl. 
sort snopped Hest gilling for 5 Sld., til ofvers 2 Sld., :/: 
Niels Jensen i Østermarie sogn fordrer 2 mrk. 4 skl., udlagt en gl. arbieds wogn med smaa stier og 
en gl.hammel for 2 mrk., en nye fyre kitte for 4 skl., :/: 
Trued Pedersen i Østermarie sogn lod fordrer 12 skl., udlagt i krobhused it øl car pa to tønder stoer 
for 12 skl., :/: 
Niels Larsen ibiden lod fordrer 10 skl., udlagt paa wæster tilled 2 straaebonds tønder 8 skl., ved 
skatten 2 skl., :/: 
Niels Jensen Knop ibiden lod fordre penge 8 skl., udlagt 2 gl. fyre spanne i Steerhused er sat for 8 
skl., :/: 
Peder Nielsen Knop ibiden lod fordrer 12 skl., i steerhused, en stand tønde for 12 skl., :/: 
Peder Hansen i Østermarie sogn lod fordre for 4 skep.  Biug malt á 1 mrk. 12 skl er 7 mrk., udlagt i 
krobhused 4 straae bonds tønder for 1 mrk., 6 fyre deeler for 6 mrk., :/: 
Lientnant Mortten Mogensen i Nyekier sogn lod fordre 4 mrk., udlagt en sort stierned qvigekalf for 
4 mrk., :/: 
Anders Lolle i Nexøe lod fordre 2 mrk., udlagt i krobhused, en øl tønde for 1 mrk., nok en øl half 
tønde 1 mrk., :/: 
Qvartermesteren Hans Rømmer i Wæstermarie sogn lod fordre penge 3 mrk., udlagt i stuen en nye 
ullen under dynne er sat for 3 mrk., :/: 
Jens Hansen i Østermarie sogn for 3 mrk., udlagt en nye wefved benke dynne under vinduen 6 
allen lang i stuen for 3 mrk., :/: 
Hans Mogensen i Knudsker sogn fordred som vedgikes penge 7 mrk., udlagt en bleg røgged 
qvigekalf for 5 mrk., i wæster seng i herberghused, en hvid ullen dynne for 2 mrk., :/: 
Isser Ibsen i Rønne fordred 2 mrk., udlagt en liden mæssing kedel for 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelses bekaastning blef Enken samtyked udlæg for 26 
Sld., udlagt en røe hielmed Koe for 5 Sld., en gl. brun Hest gilling for 6 Sld., en gl. sort snopped 
boved Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., en gl. røed Koe for 3 Sld., it røe braaged qvigenød 2 Sld., en arbieds 
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wogn med behør for 2 Sld. 2 mrk., en ploug med behør for 1 Sld. 2 mrk., 3 gl. Gies á 1 mrk. 8 skl er 
1 Sld. 8 skl., en sort belted Soe for 3 mrk., en haand qvern med hus og seil 2 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium 2 Sld. 2 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 Sld. 2 mrk., for 
disse 8 Sld. 3 mrk., og til stempled papir der udi bereigned med som er 3 mrk., udlagt en kaabber 
kedel paa en tønde stoer for 9 Sld., til ofvers 5 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk er 6 mrk., udlagt ved Jørgen Hans udlæg af 
heste 6 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 104 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 23 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Deraf Moderen tilkommer den halfve part som er penge 11 Sld. 3 mrk. 13 ½ skl.,   
Dend anden halfve part deehlis imellem denne S: Mands med sin hustru auflede børn son er 2 
sønner og 2 døttre, er der af en broderlaad penge 3 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
Og en søster laad penge 1 Sld. 3 mrk. 15 ½ skl.,    
For Enkens anpart som 11 Sld. 3 mrk. 13 skl., der for udlagt en liden hvid galt for 2 mrk., 3 Gies á 1 
mrk. 8 skl er 4 mrk. 8 skl., en gl. mæssing kedel paa en span stoer for 3 mrk., en jern gryde kraag 1 
mrk. 8 skl., en gl. slede med it aag med træ vidier til for 8 skl., 2 harrer for 8 skl., it svinnetrug gor 4 
skl., it gl. aar med bil for 12 skl., en røste ballig for 8 skl., 4 sy bøtter for 8 skl., it lided nytt deigne 
trug for 1 mrk. 8 skl., ved Jørgen Hans udlæg de 2 mrk., af brøger kedelen 1 mrk., 6 straae bonds 
tønder á 4 skl er 1 mrk. 8 skl., en liden wand Ploske mølle med behør for 4 Sld., en tønde rug som 
er sat for 2 Sld., en hus stie for 6 skl., it gl. fyrre bord med oben foed i stuen for 1 mrk. 6 skl., it 
waarskab i stuen af fyrre træ med laas for 1 mrk. 8 skl., i wæster seng i herberghused en gl. blaae 
ranned olmerdugs pude uden lin waar 8 skl., :/: 
Dend eldste søn Mons Andersen tilkommer 3 Sld. 3 mrk. 15 skl., udlagt it ung brunt Hors øeg for 3 
Sld., en musqveteløb for 12 skl., en gl. liden kaarde for 8 skl., i wæster seng i herberghused en gl. 
linnenunder dynne for 2 mrk. 8 skl., ved Hr: Landsdommers udlæg 2 skl., hos sin broders laad 1 
skl., :/: 
Dend yngste søn Jep Andersen tilkommer 3 Sld. 3 mrk. 15 skl., der for tillagt en blak hielmed 
Qvigekalf for 5 mrk., i stuen paa nørre benk en tryggeskefteds benkedynne 5 ½ allen lang for 6 
mrk., to seis med bom og ringe for 1 mrk. 8 skl., en liden sort belted galt for 2 mrk., i wæster seng i 
herberghused, en blaae ranned bolster pude foruden lin waar for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 1 skl.,  
Dend eldste daatter Seigne Andersdaatter for sin anpart som er 1 Sld. 3 mrk. 15 skl., udlagt en 
blaae Tyrkalf 4 mrk., en malled fyrre kiste med laas for 3 mrk. 8 skl., en lætte naur fir 12 skl., til 
ofvers 4 skl.,  
Dend yngste daatter Karen tilkommer 1 Sld. 3 mrk. 15 ½ skl., tillagt i stuen it brue garns lagen 4 
mrk., en sort ullen pude uden lin vor for 1 mrk., i wæster seng i herberghused it nye wefved seng 
klæde for 1 mrk. 8 skl., it groft bruegarns lagen for 1 mrk., it hug jern for 4 skl., hos søsterens laad 
3 ½ skl.,  
Saa blef igien paaraabt om nogen var som hafde meere at Prætendere eller om nogen viste noged 
meere at angifve til dette boes middel, hvor til svaredis af Enken og de ved kommerde at de ej 
viste meere at angifve til dette boes middel, ike heller angaf sig fleere med videre Prætensioner 
end foran findes indført, hvor ved saa dette skifte er slutted. Hvilked at saa er tilganged og 
Passeret som forskrefved staar. Des til widnisbiurd under vorre hender, og signeter  
skiftestæden dend 1. April Anno 1704. Henrik Brugman. Peder P:L:S:Larsen.  
Jens J:H:S: Hansen. Isser Ibsen.  Hans Monsen. Esper Povelsen.
 Jens Seiersen. 
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Anno 1704. Dend 2. Arpril er efter Lowlig giorde tillysning holden Registring og Wurdering samt 

Skifte og Liqvidation efter afgangne  Søfren Hansen Træbeen, som boede og døde paa  ded 4de 

Kongl: May: Wornede  beliggende Ibsker sogn, Og skulle ham arfve Boel Hans Daatter som er i 

ekteskab med Anders Morttensen i Svaniche, 

 
Paa  Rettens veigne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober Commendant 
og Amtmand Waldemar Reedts, Og egne weigne Skifte skriveren Henrich Brugman. Og blef til  
wurderings mænd opmeldet  Mikel Hop og Jens Hansen begge boende i bemelte Ibsker sogn. Hvor 
da er foer funden og Passered som her efter følger. Nemlig. 
 
En brun ugilled kraag røgged Hedt for 2 Sld., en sort brun hoppe for 5 mrk., en røe hielmed 
qvigekalf for 6 mrk., en gl. wogn for 2 Sld. 2 mrk., 2 gl. høestier for 12 skl., en gl. sleede for 4 skl., it 
aar med buhl for 6 skl., en ruhl med sin behør for 1 mrk. 4 skl., en gl. haand qvern med hus og jern 
og seil 8 skl., en gl ege kiste uden laas for 3 mrk., en fyrre kiste uden laas 2 mrk. 8 skl., it fyrre bord 
for 1 mrk. 8 skl., it gl. skab uden dør for 8 skl., 2 tønder stomme for 4 skl., en ballig for 2 skl., en 
hvid ullen ofver dynne for 4 mrk., en ullen hvid graae under dynne for 3 mrk., 2 linnen puder af 
groft lærred for 1 mrk. 8 skl., 2 graae ranned hofved dynner 8 skl., it blaargarns lanen for 1 mrk. 9 
skl., 3 liden jern gryde for 2 mrk., en jern tyfve for 6 skl. Er saaed herved wornede to skepper rug 
er sat for 4 mrk., en gl. harre for 8 skl., it gl. deigne trug for 4 skl.,  
Summa Andrager forskrefne dette boes løsøre goeds til penge 14 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Her imod kræfver Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor til 1. May 1704 
penge Rd. 1 ½ skl., hvor af Jens Hansen skal betale i bog clarringen for 1703 penge 3 Rd., blifver 
saa igien 7 Rd. 1 ½ skl., er 10 Sld. 2 mrk. 1 ½ skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage 2 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 6 mrk.,  
Stemplet papir til dette skiftebrefved for 3 mrk., udlagt en wogn for 2 Sld. 2 mrk., en ege kiste for 3 
mrk., 2 tønder stomme for 4 skl., en ballig for 2 skl., en røe hielmed qvigekalf got 6 mrk., it fyrre 
bord for 1 mrk. 8 skl., en ruhl 1 mrk. 4 skl., it deigne trug for 4 skl., it gl. skab uden dør 8 skl., en 
fyrre kiste for 2 mrk., en gl. hand qvern for 8 skl., en harre for 8 skl., 2 skepper Rug for 4 mrk., 
forde Hest for 2 Sld., forde Hoppe for 5 mrk., en jern gryde for 2 mrk., en jern tyfve for 6 skl.,  
Hans Jensen kiøbte alle sengeklæderne og lagened for 10 mrk. 8 skl., hafver skifteskrifveren Sr. 
Henrik Brugman udi dag betalt paa den 4 worned afgangne Søfren Træben udi Ibsker sogn som 
hans weigne efter en skifte forretning som efter hammen er gangen penge 7 Rd., fyersiuf Rd., hvor 
forre qviteris Rønne den 5 April 1704 H:H:Skor. 
Wurderings mændene for deris umage at wurdere og boens middel at beobagtige fra døds faldet 
til det blef udlagt hver 2 mrk er 4 mrk., tillagt 2 gl. Høe stier for 12 skl., en gl. sleede for 4 skl., it gl. 
aar med bihl for 6 skl., forde harre og qvern for 1 mrk., ruhlen for 1 mrk. 4 skl., som er af forde 
udlæg udlagt, en jern tyfve 6 skl., ellers blef fordred af efterskrefne Sogne Præsten Hr: Hans 
Dominico fordrer for ½ tiendeløn 20 skl., og for at kaste jord paa denne afdøde mand 1 mrk. 4 skl., 
er 2 mrk. 8 skl.,  
Sogne deignen Jørgen Koenbek fordred efter sin seddel penge 5 mrk. 4 skl.,  
Bye og Herrits fougden Anders Pedersen Fyen fordred efter sin sedel 2 mrk. 2 skl.,  
Mads Koefoed Povelsen i Svaniche fordred efter sin sedel 2 mrk. 4 skl.,  
Hans Zandersen Dik i Svaniche fordred efter sin sedel 1 mrk. 3 skl., 
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Anders Larsen i Listed fordred arfvepart paa sin hustru søster Kirstine Jacobs daatter som nu er i 
Kolberg hendis weigne af en Koe 8 mrk. 8 skl.,  
Mikel Hop fordred 1 mrk. 4 skl.,  
Kirkewærgen Jens Hansen fordred for kirke Tagsteen 1 mrk.,  
Niels Henriksen fordred arbiedsløn 3 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne Gield til penge 6 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Hvor til indted goeds er at udlæge saa som det goeds der fanttis her ved boet er ej meere goeds til 
boes middel at angifve Hvilked at saa er tilganged og Passeret som forskrefved staar.  
Testerer H: Brugman.   Mikel Hop. Jens  Hansen. 
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Anno 1704 Dend 3 April, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Skifte og Liqvidation efter S:Jens Andersen   som boede, og døde paa dend 8 gaards grund 
udi it Udhus  beliggende i Østermarie sogn, Imellem denne S: Mands efter lefvende Hustru 
Kirstene Nielsdatter, for hende er efter hendis begering til Laugwerge anordnet hendis Fader Niels 
Jensen Knap  der sammesteds, paa ene side, og paa anden sidde denne S: Mands børn som er  
med sin første S: Hustru Ellene Monsdaatter aufled  
 
en søn ved navn Anders Jensen for ham er  til wærge anordnet Olluf Nielsen son boer paa bemelte 
8tende gaard Og med denne nu efterlefvende hustru auflede  
it pigebarn navnlig Orsle Jensdaatter paa 2 aar for hende er til wærge anordned hendis Morbroder 
Mikel Nielsen Knop. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt Og egne weigne var ofverværrende Skifteskriver 
Henrik Brugsman paa somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded Esper Poulsen, og Jens 
Seiersen begge boende i bemelte Østermarie sogn. hvor da er foer findes som Vist og Pafseret som 
følger: nemlig. 
 
En brun stierned Hest for 6 Sld. 3 mrk., en røe hielmed Koe for 5 Sld. 1 mrk., en røes Koe for 5 Sld. 
2 mrk., en gl. wogn med stier hammel tøm og halseeler for 3 mrk., en ploug foruden jern for 12 
skl., en gl. sleede med træ vidier for 8 skl., en gl. mæssing kedel med jern grefver udi for 8 skl., en 
gl. jern tyfve for 4 skl., it nyt tørf jern for 1 mrk., it gl. fyrre skab foruden laas for 8 skl., en gl. flintte 
bøsse for 7 mrk., 2 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl., hused spm er 7 stolperum med alt hvis 
jord og nagel fast der udi findis er taxered for penge 6 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne Sterfboes løsøre til penge 27 Sld. 2 mrk.,  
Denne S: Mands Ifareklæder forregaf Enken at hafve anvendt til børnens nytte som de kand 
forslide. Skifte betienterne tilspurdte Enken med sin laugwærge og de vedkommende om de hafde 
meere at angifve til dette boes bæste der til de svarede nej ej videre at være end forskrefved 
staar.:/ 
Blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og er der til giort udlæg som følger. 
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred 10 Sld. 3 mrk., udlagt en røe hielmed Koe for 5 Sld. 1 mrk., af 
hused at hafve 5 Sld. 2 mrk., :/: 
Efter dend skifte forretning ganget efter den første S: Mands S: Hustru Ellene Monsdaatter den 26 
September Aa. 1701 befindis denne S: Mands søn Anders Jensen at tilkomme i arf efter sin S: 
Moder penge 6 Sld., udlagt en brun stierned Hest for 6 Sld. 3 mrk., til ofvers 3 mrk., :/: 
Herman Koefoed i Svaniche lod fordre 5 mrk., udlagt af forde brun stierned Hest 3 mrk af hused 2 
mrk., :/: 
Sogne Præsten Hr: Søren Larsen, og deignen Lars Sørrensen ligbegeingelsen begge 2 Sld., udlagt en 
røed Koe er sat for 5 Sld. 2 mrk., til ofvers 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Karne Nielsdaatter fordred 2 mrk., udlagt en gl. wogn sat for 3 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Petter Nielsen lod fordre 5 mrk., udlagt hos forde hos Præsten de 5 mrk.,  
Mads Pedersen fordre 5 mrk., udlagt af forde røede Koe at hafve 5 mrk., :/: 
Jens Pedersen fordrer 1 mrk., udlagt hos Karen Nielsdaatter at hafve 1 mrk., :/: 
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Olluf Nielsen i Østermarie sogn fordrer penge 3 mrk., udlagt hos sønnen Anders Jensen udlæg at 
hafve 3 mrk., :/: 
Hans Clemmedsen fordred for lig kisten arbiedsløn penge 2 mrk. udlagt 2 gl. Gies á 1 mrk. 4 skl er 2 
mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl.,  
Kirkewærgen Jep Jensen fordred 1 mrk., udlagt en ploug udenjern for 12 skl., en jern tyfve for 4 
skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 2 mrk., skifteskrifveren for sin umage i alt penge 4 mrk., stempled 
papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt for disse 9 mrk., en flintte bøsse for 7 mrk., en gl. sleede 
med træ vidier for 8 skl., en gl. mæssing kedel for 8 skl., it fyrer skrin uden laas 8 skl., af Giesene at 
hafve 8 skl., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt it nyt tørf jern 
for 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Prætensioner og Gields til penge 27 Sld. 2 mrk.,  
Saa at indted er at ofver blefven at deehle arfvingerne imellem. Efter anfordring af skifte 
betientene hafde vedkommende ej noged meere at angifve ej heller angaf sig flere med videre 
Prætensioner med for forskrefved staar dette saa at være Passeret Testerer. H: Brugman. 
Paa Enkens weigne Niels N:J:S: Jensen Knap.        Mikel M:N:S: Nielsen Knap. Esper Povelsen.  Jens 
Seiersen. 
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Anno 1704. Dend 3 April er efter Lowlig giorde tillysning holden Registring og Wurdering samt 
Skifte og Ligvidation efter  Mads Hansen S: Hustru Kirsten Jensdaatter, som boede og døde paa  
ded 10  Wornede beliggende i Østermarie sogn, imellem denne S: Qvindis efterlefvende Mand 
bemælte Mads Hansen. Paa ene side, og paa anden side denne S: Qvindis med bemælte sin 
husbonde auflede børn som er 4 sønner og 1 daatter. Hvor af. 
 
Dend eldste søn er Jens Madsen paa 17 aar gl.  
Dend anden søn er Peder Madsen paa 15 aar gl.  
Dend 3. søn er Mortten Madsen paa 13 aar gl.  
Dend yngste søn er Simon Madsen paa 6 aar gl.  
Daatteren er Morrild Madsdaatter paa 8tende aar gl. 
For dem er faderen Mads Hansen self wærge efter lowen, og som tilsiuns wærge anordned Peder 
Henriksen boende i Ibsker sogn. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Obersten Ober 
Commendant og Amtmand Waldemar Reedts, Og egne weigne Skifte skriveren Henrich Brugman 
Paa samme Skifte er til wurderings mænd opmeldet  Jens Seiersen og Esper Poulsen begge boende 
i Ibsker sogn. Hvor da er foerfunden fremviist og Passered som her efter følger. 
 
Øeg  
en brun ung Hoppe for 7 Sld., en gl.enøyet sort blised Hest gilling for 2 Sld. 2 mrk., en sort blaked 
Hoppe for 1 Sld.,  
Qveg. 
En røe Koe for 5 Sld., en sort braaged Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe hielmed Koe for 4 Sld., en sort 
blised Koe for 4 Sld., it sort hielmed Qvigenød for 2 Sld.,  
Faar. 4 styker Faará 3 mrk. 8 skl er 3 Sld. 2 mrk.,  
Svin. En røe belted Soe for 5 mrk., it hvidt galt svin for 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies, og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl., er 5 mrk., en gl. mæssing kedel paa en span stoer for 1 
mrk., en jern Gryde paa en kitte stoer for 7 mrk.,  
Boehave. 
En arbieds wogn med smaa stier hammel tøm og halseeler og jern nagle for 2 Sld., 4 gl. juhl for 2 
mrk., en gl. ploug med knif og skær for 1 Sld., it aar med bihl for 12 skl., en skin sleede med 2 jern 
vidier for 2 mrk., en fem fierings stand tønde for 1 mrk. 4 skl., en røste ballig for 12 skl., en gl. 
harre for 4 skl., endnu en harre for 6 skl., en lyng rifve for 1 mrk., en jernhand stang giort af en 
bøhr pibe for 12 skl., en spade for 2 mrk., it tørf jern for 1 mrk., 2 straaebonds tønder for 8 skl.,  
I Hused.  
En gl. fyrre kiste med en gl. laas for 3 mrk. 8 skl., en mindre fyrre kiste med en gl. laas for 3 mrk.,  
en gl. laage bøtte for 4 skl., 3 gl. sy bøtter for 6 skl., en øl half tønde for 10 skl., en gl. Øl half for 8 
skl., en gl. øl fiering 6 skl., er saaed en tønde Rug her ved waarned det af strøe rugen sat for 8 
mrk.,  
I Stuen. 
It wraaeskab med 2 dørre og en laas for 6 mrk., en gl. fyrre bord med lugt foed og en skoffe for 8 
mrk., en gl. bag stoel for 12 skl.,  
I Hused. 
2 senge sider 1 mrk. 8 skl., en benk for bordenden i stuen for 12 skl., en list sammesteds for 12 skl.,  
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Summa Andrager forskrefne Boets løsøre middel til penge 53 Sld. 1 mrk.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder som var af ringe werdie er deelt imellem denne S: Qvindis børn som 
de efter haande forslider. 
Her imod blef angifven efter skrefne Boets skyldige Gield og Prætensioner nemlig. 
Kongl. May. Amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skor fordrer efter sin sedel som rester til 
ampt stuen af dette 10 Wornede til 1. may 1704. 6 Sld. 3 mrk. 5 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel og i forsikring 3 af forde Kiør i alt penge 19 Sld. 3 
mrk. 2 skl.,  
Mortten Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel 1 mrk. 6 skl.,  
Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller fordrer efter sin sedel penge 6 skl.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche fordrer efter sin sedel i alt penge 13 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Mads Hansen angaf at være skyldig til Jep Ollufsen i Østermarie sogn penge 3 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 4 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 2 Sld.,  
Stemplet papir til dette skiftebref for 3 mrk., Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 
2 mrk.,  I mod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelses bekaastning kand hendis efter lefvende 
Mand bekommer resten af boens middel som er penge 5 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Saaleedis blifver Gielden, og forskrefne Prætensioner lige saa meged som dette Sterfboes middel 
penge 53 Sld. 1 mrk.,  
Saa at indted ofver blefver at deele, og som for berørte Creditorer vil betroe Mads Hansen hvis de 
som før ermelt hafver at fordre saa lofved Mads Hansen Gielden efter haanden at betalle som 
Creditorerne ham det vil bedage, og naar hand det efter kommer saa beholder Mads Hansen det 
anførte løsøre goeds Skifte betienterne tilspurdte Mads Hansen og tilsiuns wærgen om de viste 
meere at angifve til dette boes middel, hvor til de svarede nej de ej viste meere end angifven er, 
og forskrefved staar, ike heller angif sig flere med videre bort skyldige Gield og Prætensioner, en 
foran  her udi er indført, hvor ved saa dette skifte er slutted Hvilked at saa er tilganged og Passeret 
som forskrefved staar, des til vidnisbiurd under vore hender, og signeter Skiftestæden Anno Die Et 
Coco Ut Supra. Henrik Brugman. Mads M:H:S: Hansen. Peder P:H:S: Henriksen. 
Esper Povelsen.  Jens Seiersen. 
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Anno 1704. Dend 4 April er efter Lowlig giorde tillysning holden Registring og Wurdering samt 
Skifte og Deehling efter Poul Albretsens S: Husrtu Kirstene Hans Daatter, som boede og døde paa  
den 64 Jord Eiensdoms gaard beliggende i Østermarie sogn, imellem denne S: Qvindis  
efterlefvende bemælte Poul Albretsen Paa ene side, og paa anden side begge denne S: Qvindes  
med sin bemælte Mand auflede liden  
 
Søn Hans Poulsen paa 7 aar gl. for hammen er faderen Poul Albretsen efter lowen self wærge, og 
beordris Morbroderen Hans Kiøller af Røe sogn. at være tilsiuns wærge. 
 
Hvor paa Rettens vegne var overværende paa Høÿ Edle og Velbaarne Hr. Oberstens, Og egne 
weigne Skifte skriveren Henrich Brugman Paa samme Skifte er til wurderings mænd opmeldet  
Esper Povelsen og Jens Seiersen begge boende ibiden. Hvor da er foerfunden fremviist og Passered 
som her efter følger. Nemlig. 
 
En røe stierned Koe med it Horn for 4 Sld. 2 mrk., en gl. røe stierned Koe med 2 horn paa er sat 
med Diderik Wolfsens brende til forsikring for 4 Sld. 1 mrk., it sort braaged Qvigenød for 9 mrk., en 
ploug uden jern, og juhl for 1 mrk. 8 skl., to juhl, og to gl. wogn ree for 1 mrk. 4 skl.,  
Faar. 2 hvide og it sort horned Faar 4 mrk er 3 Sld., 2 sorte og 2 hvide Faar á 3 mrk er 3 Sld., en 
small stierned røe Hoppe for 9 Sld., som Mikel Hansen vil svare tilsamme pris.  
En gl. kierne for 8 skl., en liden leiel for 6 skl., en finne bøtte for 2 skl., en sort zartis half kioel for 2 
Sld. 4 skl., it sort gl. fifskaftes skiørt for 1 Sld., en grøn raskis trøye for 3 mrk.,  
Gies. En Gaas, og en Gaasse á 1 mrk 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., en røe sanded Soe for 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne boes løsøre middel til penge 31 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Saa blef Poul Albretsen af Skifte betienterne til spurdt, om hand hafde meere at angifve til dette 
boes middel hvor til hand svarede nej at hand ej viste meere med forna findis indført hvor ved 
Sterfboes Registering er slutted. 
Bort skyldige Gield og Prætensioner. 
Efter foreening imellem Poul Albertsen, og Mikel Hansen, skal Poul Albertsen reste til amptstuen 
for Aa. 1703. af dend halfve afgift for denne 64 gaard 2/5 tønde Biug ansat for 5 mrk. 6 ½ skl.,  
Bogclarrings penge 3 Sld. 10 skl., er 4 Sld. 2 mrk., udlagt en røe smal stierned Hoppe er sat for 9 
Sld., til ofvers 4 Sld. 2 mrk.,  
Dend 75 Jens Pedersen i Østermarie sogn antog Hoppen og svare dend pris rester helften Qvartal 
skat for Jan: Feb: og Marty 2 mrk., udlagt af forde Hoppe 2 mrk., :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred for forsikring til udfartten, og hafver forde gl. røe stierned Koe i 
pandt for 4 Sld. 1 mrk., Kand Proqvota til kommer 7 mrk. 7 skl., udlagt en røe stierned Koe med 2 
horn for 4 Sld. 1 mrk., til ofvers 9 mrk. 9 skl., :/: 
Jep Jensen Kirke wærger udi Østermarie sogn fordre paa Kirkens weigne resterende tiende for 
1703. 1 1/5 tønde haver penge 2 mrk. 12 skl., Kand Proqvota til kommer 1 mrk. 3 skl., men som 
det er kirkens tiende bereignis den for fuld 2 mrk. 12 skl., og tillagt en røe sanded Soe for 3 mrk., 
til ofvers 4 skl.,  
Jacob Koefoed i Svaniche fordrer efter sin sedel penge 3 Sld. 3 mrk. 10 skl., Kand Proqvota til 
kommer 6 mrk. 12 skl., tillæg med Diderik Wolfsen af en røe stierned Koe disse 6 mrk. 12 skl., :/: 
Mortten Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel penge 2 Sld. 1 mrk.,  Proqvota 3 mrk. 15 skl., 
tillagt af forde Koe med Diderik Wolfsen 2 mrk. 13 skl., 2 jul og 2 wogn ree 1 mrk. 4 skl., til ofvers 2 
skl., :/: 
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Jacob Thisen i Svaniche fordred efter sin sedel penge 3 Sld. 12 skl., Kand Proqvota til kommer 5 
mrk. 8 skl., tillagt 2 hvide Faar á 3 mrk er 6 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Claus Thisen i Svaniche fordred efter sin sedel 10 mrk. 12 skl., Kand Proqvota til kommer 4 mrk. 10 
skl., till at af er beste hvide Faar for 1 Sld., hos sin broder 8 skl., ved Mortten Koefoeds udlæg 2 
skl., :/: 
Hans Køller af Røe sogn fordred for denne S: Qvindis lig kiste med beslag penge 4 Sld. 2 mrk., nok 
anden Gield 10 mrk., er 7 Sld., Kand Proqvota til kommer 3 Sld. 4 skl., tillagt it af de beste hvide 
Faar for 1 Sld., it sort horned Faar for 4 mrk., it sort Faar for 3 mrk., en ploug uden jern, og juhl for 
1 mrk. 8 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Peder Olsen i Østermarie sogn fordred for en trange lang halm 1 mrk. 8 skl., Kand Proqvota til 
kommer 10 skl., tillagt en kierne for 8 skl., hos Hans Kiøller 2 skl., :/: 
Mads Thomasen af listed fordred 1 mrk. 2 skl., Kand Proqvota til kommer 8 skl., tillagt en liden leiel 
for 6 skl., hos Hans Kiøller 2 skl., :/: 
Mons Lassen i Østermarie sogn fordred resterende  rente af Poul Albertsen til ham udgifve pandte 
bref paa denne 64 gaard 2 Sld., Kand Proqvota til kommer 3 mrk. 8 skl., til it sort Faar for 3 mrk., af 
en grøn raskis trøye de 8 skl., :/: 
Hans Albretsen af liste fordred 5 mrk., Kand Proqvota til kommer 2 mrk. 3 skl., tillagt affors grøne 
raskis trøye disse 2 mrk. 3 skl., :/: 
Anders Larsen af Listed hafver at fordred 12 skl., Kand Proqvota til kommer 5 skl., tillagt ag en grøn 
raskis trøye disse 5 skl.,  
Truels Hansen af listed fordred 1 mrk. 2 skl., Kand Proqvota til kommer 8 skl., tillagt af it for 4 gl. 
fifskaftes skiørt er sat for 4 mrk., der af de 8 skl.,:/: 
Mikel Rasmusen i Østermarie sogn for 2 mrk. 4 skl., Kand Proqvota til kommer 1 mrk., til ofvers  
Sorte fifskaftes skiørt 1 mrk., :/: 
Mons Ødbersen i Østermarie sogn fordred for en svins penge 2 mrk., bekom sin seis igien og derfor 
ej bereigned :/: 
Peder Rasmusen i Østermarie sogn som er ordineret at wærge for Poul Albertsen Søn Peder 
Poulsen fordred som rester paa hans mynling Møderne arfve penge 20 Sld., som Peder Rasmusen 
self vedgaae at hafve opbaared af Poul Albertsen paa dette formynderskab 8 Sld., Og hans ordre er 
ofver 1 ½ aar gl. reignet dette som hans betroede Gield, og der for med di andre Creditorer 
reigned  Proqvota saa som de ej vil betroe manden Poul Albertsen. Hvis de hofver at fordre saa 
kand ham til komme Proqvota 8 Sld. 3 mrk., tillagt en røe stierned Koe med it horn for 4 Sld. 2 
mrk., af it sort braaged qvigenød 6 mrk., af it sort fifskaftes skiørt 2 mrk. 8 skl., en sort zartis kioel 
for 2 Sld. 4 skl., hos Jep Jensen 4 skl., :/: 
Herrits fougden Anders Pedersen Fyhn fordred efter sin sedel for 1699: 1701: 1702 og 1703 á 1. 
skep. Biug der af betal Mikel Hansen en half skeppe Biug rester saa igien 6 mrk. 14 skl., Kand 
bekomme Proqvota 3 mrk., tillagt af it sort braaged Qvigenød 3 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner in allis 55 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Nok anføris for skifteforwalterens Salarium 4 mrk., udlagt af en røe stierned Hoppe 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 2 Sld., udlagt af en røe stierned Hoppe 2 Sld., :/: 
Stempled papir til dette skiftebref for 4 mrk. 8 skl., af en røe stierned Hoppe 1 Sld., af Giesene er 8 
skl., :/:  Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt 2 gl. Gies for 2 mrk. 8 
skl., til ofvers 8 skl., :/: 
Blifver saa Gielden 6o Sld. 1 mrk., blifver saa Gielden høyere end boens middel penge 28 Sld. 1 mrk. 
12 skl.,  
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Hvor  om her efter videre formældis og blef af skifte betienterne paaraabt, om nogen hafde under 
at Prætendere; hvor saa ingen videre fremkom  
Summa Andrager det som er fuld udlæg for til penge 10 Sld. 1 mrk. 4 skl., 
 blifver saa igien af Gielden 49 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Hvor saa efter som forskrefved staar er liqvideret, og Proqvota ved en hvers fordring beriegned 
som det udfalder imod 1 Sld., betaling kand bekommis penge 1 mrk. 12 skl., som saaleedes erlagt 
efter som forhen er indført for resten:/ efter som Creditorerne ike vil betroe Poul Albretsen hvis de 
hafver at fordre for beholdis Creditorerne at søge Poul Albretsen naar hand noged erlanger ved arf 
eller andre maader, hvor til demmen giøris anvisning efter lowlig medført for resten at giøre sig 
betalt der ved dette skifte er slutted.Hvilked at saa er tilganged og Passeret, Testerer H: Brugman. 
Claus Køller.  Esper Povelsen.  Jens Seiersen. 
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Anno 1704 Dend 11 April, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Skifte og Liqvidation efter S:Hans Abrahamsen  som boede i Snogebek  og ved det hand 
udfrage at fiske Drøkned i hafved, og det  Imellem dend S: Mands efter lefvende Hustru Giertrud 
Jørgensdatter, for hende er efter hendis begering til Laugwerge anordned   Peder Jensen   i 
Steenissebye i Boelskier sogn, paa ene side, og paa anden sidde denne S: Mands  med bemælte sin  
Hustru auflede børn som er 1 søn og 1 daatter, hvor af. 
 
Sønnen Abraham Hansen som er sin egen wærge. 
Daatteren Birgete Hans daatter i ekteskab med Jens Jensen boende i bemælte Snogebek. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt Og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded Jep Olluflsen, og Jens Madsen begge boende 
ibiden. hvor da er foer findes som Vist og Passeret som følger: nemlig. 
 
Det hvis i Snogebek denne S: Mand iboede, og var beretiget som er 4 stolperum gl. hus med dyktig 
tag, og alt hvis der udi nu jord, og nagelfast nu fore findes og en liden Sandlyke med tørfdie 
omkring, det tilsammen sat for 5 Sld. En sort brun Hoppe for 4 Sld. En gl. fyrre kiste for 2 mrk., en 
manse sille garn med behør for 6 mrk., 2 laqebenken med behør for 5 mrk., en half part af en 
rousbaad med aarer, og tofter for 6 mrk., en gl. flinte bøsse for 2 Sld., en haand qvern med hus og 
jern seiel for 4 mrk., en stok øpse for 2 mrk., en lund støke mauer for 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes angifvende middel til penge 
 17 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Saa blef forskrefne vedkommende af skifte betienterne tilspurdt om de hafde meere at angifve til 
dette boes middel hvor til de svarede, at de ej viste meere at angifve end forskrefved staar. 
Ifareklæder som denne S: Mand hafde, berettis at være af ringe værdt som børnen bekom at 
paaklæde sig.  
Hvor nest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner til penge og er der til giort 
udlæg som følger.  
Jep Jørgensen i Nexøe lod fordre 7 mrk. 4 skl., udlagt og indført i berørte hus for 7 mrk. 4 skl., :/: 
Mads Hermansen Bohn i Nexøe fordred 4 mrk. 8 skl., her for er udlagt en haand qvern med hus og 
seiel for 4 mrk., en lund støke nauer 8 skl., :/: 
Frederik Stark i Nexøe lod fordre 1 mrk. 5 skl., udlagt en fyrre kiste for 2 mrk., til ofvers 11 skl., :/: 
Jens Jensen i Snogebek fordrer 1 mrk. 8 skl., udlagt af en manse Sille garn at hafve 1 mrk. 8 skl., :/: 
Karne S: Petter Anders i Snogebek fordred 2 mrk. 2 skl., af en manse sille garn at hafve 2 mrk., af 
hused 2 skl., :/: 
Jørgen Jørgensen i Poulsker sogn fordrer 2 mrk. 8 skl., af en manse sille garn at hafve 2 mrk. 8 skl.,  
Truels Morttensen i Boelsker sogn fordrer 12 skl., udlagt af baaden 12 skl., :/: 
Jens Julmager i Nexøe lod fordrer 12 skl., udlagt af en fyrre kiste ved Frederik Stark udlæg de 11 
skl., af hused 1 skl.,:/: 
Kirke wærgen Lodwig Simonsen fordrer paa St: Pouls kirke weigne for Aa. 1703: 8 skl., udlagt af 
baaden 8 skl., :/: 
Olluf Larsen i snogebek fordred for it sauf som er got giort penge 1 mrk. 8 skl., udlagt af baaden 1 
mrk. 8 skl., :/: 

bornholmerting.dk 209



Imod denne S:Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged 6 Sld., udlagt en 
sort brun Hoppe for 4 Sld., en flintte bøsse 2 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk. 8 skl., udlagt en laxe lenke for 2 mrk. 8 skl., til ofvers 3 mrk., 
:/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 mrk., udlagt en laqelenke for 2 mtk. 8 skl., af skifte for 
walterens udlæg 8 skl., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., ved skifteforwalterens udlæg 8 skl., af baaden 2 mrk. 8 
skl., :/:  Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt af en stok øpse for 2 
mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 14 Sld 1 mrk.,  
Ligned blifver udi behold og til deelling penge 3 Sld. 8 skl.,  
Deraf Enken tilkommer helften som 1 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Dend anden halfve paer dehlis imellem denne S: Mands børn en søn og en daatter,er der af en 
broder laad penge 4 mrk. 2 2/3 skl., og søsterens laad er 2 mrk. 1 ½ skl.,  
Hvor for Enken og børned er giort indførsel udi forskrefne Huus. 
Saa blef paa raabt om nogen hafde meere at Prætendere, hvor saa sig nogen meere angifved vide 
Prætensioner end forskrefved staar der ved dette skifte er slutted dette saa at være Passeret 
Testerer 
Henrik Brugman  Peder P:J:S: Jensen.  Abraham  Hansen.  Jens Jensen. Jep 
Ollufsen.  Jens Madsen. 
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Anno 1704 Dend 11 April, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Skifte og Liqvidation efter  S:Petter Andersen  som boede i Snogebek  og Draakned ved 
udfart paa hofved og det imellem denne S: Mands efterlatte Hustru Karen Morttensdatter, for 
hende blef efter hendis begering til Laugwerge anordned   Peder Ibsen   boende i bemelte 
Snogebek paa eene side, og paa anden sidde  it deris sammen aufled  
 
pigebarn ved navm. Margrete Pedersdaatter som er 1. aar gl. for hende er til wærge anordnet 
faderens Morbroder Hans Ibsen i Povelsker sogn. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt Og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded Jep Olluflsen, og Jens Madsen begge boende 
ibiden. hvor da er foer findes som Vist og Passeret som følger: nemlig. 
 
En sort Koe for 4 Sld.,  4. Faar á 3 mrk er 3 Sld., en sort braaged Gris for 12 skl., en røe Qvigekalf for 
2 mrk., en gl.Roosbaad med aarer og tøfter for 3 Sld. 2 mrk., Helften, af en hand qvern som 3 mrk., 
en jern gryd for 3 mrk., en laasfast fyrre kiste for 3 mrk., en manse sille garn med behør for 5 mrk., 
2 laqse lenker med behør begge for 5 mrk., en gl. Gaas for 1 mrk. 4 skl., en seies med bom og ringe 
for 2 mrk., 3 bage russer á 6 skl er 1 mrk. 2 skl., it gl. fyrre bræ for 6 skl., Jens Haagensen i 
Snogebek er skyldig for en sort Hest penge 5 Sld.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 22 Sld. 8 skl.,  
Hvis Ifare klæder denne S: Mand hafde hand paa sig og blef i hofved opslit. 
Skifte betienterne til spurdte de vedkommende om de hafde meere at angifve til dette boes 
middel der til de svarede nej ike meere at vise, end forskrefved staar.  
Hvor nest blef angifven efter skrefne Gield og Prætensioner og der til giort udlæg som følger. 
Jens Haagensen i Snogebek fordrer for forstrekning til denne S: Mands begrafvelse 4 Sld. 3 mrk., 
udlagt af hvis Jens Haagensen her til boet er skyldig at hafvis 4 Sld. 3 mrk., :/: 
Jep Jørgensen i Nexøe lod fordre 5 mrk., udlagt 2 Laqse lenker med behør begge for 5 mrk., :/: 
Mads Bohne Hermansen lod fordrer 6 mrk. 4 skl., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., it fl. Fyrre bræ 6 
skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Hans Ibsen i Povelsker sogn fordred 1 mrk., udlagt hos Jens Haagensen at hafve 1 mrk, :/: 
Peder Ibsen i Snogebek fordred 12 skl., udlagt 12 bage rufter á 6 skl er 12 skl., :/: 
Kirkewærge Lodwig Simonsen fordrer 1703. paa kirkens weigne 8 skl., udlagt hos Mads Bohne 
Hermansen 2 skl., en bage rofte for 6 skl., :/: 
Hans Jensen i Snogebek fordred 4 skl., udlagt af en gl. Gaas at hafde 4 skl., :/: 
Hans Monsen i Snogebek for arbiedsløn for ligkisten 2 mrk. 4 skl., udlagt en seies med bom og 
ringe for 2 mrk., af en gl. Gaas penge 4 skl., :/: 
I mod denne S: Mands Udfart eller begrafvelsis bekaastning saa og til det spede barns opforstring 
blef Enken bevilged penge 11 Sld., udlagt af en gl. Gaas at hafve 12 skl., en sort Koe for 4 Sld., en 
roesbaad med aarerne og tøfter for 3 Sld. 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., en sort braaged gris for 
12 skl., en røe Qvigekalf for 2 mrk., en manse sille garn med behør for 5 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk. 8 skl., udlagt af en hand qvern med hus for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 mrk., udlagt af en hand qvern 1 mrk. 8 skl., af en jern gryde 1 
mrk. 8 skl., :/: 

bornholmerting.dk 211



Wurderings mændene hver 1 mrk. er 2 mrk., udlagt en laasfast fyrre kiste for 3 mrk., til ofvers 1 
mrk., :/: 
Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af en gryde at hafve 1 mrk. 8 skl., af forde kiste 1 
mrk., ved udfarten 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 22 Sld. 8 skl.,  
Saa at indted ofver blefver arfvingerne imellem at deelle. Saa blef af skifte betienterne 
paaraabtende hafde meere at Prætendere hvor saa ingen videre fremkom, hvor ved saa dette 
skifte sluttis, dette saa at være Passeret Testerer. H: Brugman.  Peer I:P:S: Ibsen.   
  Jepp Olsen.   Jens J:M:S: Madsen. 
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Anno 1704 Dend 12 April, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Skifte og Liqvidation efter  Niels Larsens S:Hustru Kirstene Hansdaatter  som boede og døde 
i et Udhuus beliggende paa dend 38 Kongens gaards grund udi Poulsker sogn. 
Imellem  denne S: Qvindis efterlefvende Mand bemælte Niels Larsen. Paa  eene side, og paa anden 
side denne S: Qvindis sødskende som er 2 brødre og en søster, hvor af 
 
Dend eldste broder er Hans Hansen boende i Boelsker sogn sin egen wærge. 
Dend anden broder Poul Hansen boende i Poulsker sogn. 
Søsteren Karne Hansdaatter er Enke boende i Pedersker sogn, for hende er broderen Poul Hansen 
til laugwærge anordnet. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt Og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded Jep Olluflsen, og Jens Madsen, hvor da er foer 
funden og Passeret som følger: nemlig. 
 
Berørte Hus som er 5 stolperum med straae tag med hvis der udi jord og nagel faste nu fore findis 
er tilsammen sat for 5 Sld., en gl. sort Hest for 3 Sld., en gl. brun Hoppe for 1 Sld., it sort Qvigenød 
for 1 Sld. 3 mrk., en stoer tønde med en bon udi for 1 mrk. 4 skl., en anden straae bonds tønde for 
8 skl., it fyrre bord i stuen med oben foed saa og skoffe 5 mrk., it wogn med 2 juhl og en wogn ree 
for 2 mrk., en ballig for 8 skl., en laage bøtte 4 skl., en otting at salte udi 4 skl., en gl. liden kaabber 
kedel er vegtig til 2 mrk., en liden kaabber kedel 2 mrk., en jern gryde for 1 mrk., it blaat ulled og 
linned skiørt for 1 Sld., en sort pollemetis trøye for 2 mrk., 7 wef skeer for 2 mrk. 8 skl., 4 støker 
Faar á 3 mrk er 3 Sld., en sort belted galt for 4 mrk., en røe sanded Soe for 2 mrl., en sort galt gris 
for 12 skl., en graae Soegris 12 skl.,  3 gl. Gies á 1 mrk er 3 mrk., en half tønde for 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 22 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Saa blef de vedkommende  som tilstæde var af skifte brtienterne til spurdt om de hafde meere at 
angifve til dette boes middel, hvor til de svarede nej de ej viste meere  end forskrefved staar.  
Saa blef angifven efter skrefne bprt skyldige Gield og Prætensioner til penge og er der til giort 
udlæg som følger. 
Berril Koefoed i Povelsker sogn lod fordrer  jord leie for 1702 og 1703 á 7 mrk er 3 Sld. 2 mrk., 
udlagt en sort gl. Hest for 3 Sld., en sort pollemetis trøye 2 mrk.,  
Rasmus Gudber i Povelsker sogn fordred 2 Sld., udlagt en gl. brun Hoppe for 4 mrk., it fyrre bord 
med foed og skoffe for 5 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Laurs Hansen i Povelsker sogn fordrer som vedgikes penge 4 Sld. 2 mrk., udlagt og indført forde 
huus er sat for 5 Sld., der af at hafve 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Rasmus Hansen i Povelsker sogn fordred som vedgikes 1 Sld. 3 mrk., udlagt it sort Qvigenød for 7 
mrk., :/: 
Hans Morttensen i Povelsker sogn fordred for en skeppe Rugmeel 2 mrk., Udlagt it bag wogn ree 
og 2 juhl for 2 mrk., :/: 
Margreta Poulsdaatter fordred for it Lam 2 mrk., hvor for indført forde huus for 2 mrk., :/: 
Lars Pellesen i Povelsker sogn lod fordrer for en warpe 1 mrk., udlagt ved Rasmus Gudbers udlæg 
penge 1 mrk., :/: 
Lodwig Simonsen kirkewærge fordrer paa St: Povels kirkis weigne kirke penge 1 mrk., udlagt en 
jern gryde for 1 mrk., :/: 
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Peder Pedersen i Boelsker sogn fordrer for 2 tønder Biug 2 Sld. 3 mrk., udlagt 2 Faar for 6 mrk., en 
røe sanded Soe for 2 mrk., 7 wefskeer for 2 mrk. 8 skl., en half tønde for 8 skl., :/: 
Anders Larsen i Nexøe lod fordre 2 Sld., udlagt en sort belted galt for 4 mrk., 3 gl. Gies for 3 mrk., it 
par høe stier for 1 mrk., :/: 
Jep Jørgensen i Nexøe lod fordre 7 mrk., udlagt it blaae ulled og linned skiørt 4 mrk., en stoer 
tønde med en bon udi for 1 mrk., en sort galt gris for 12 skl., en straae bonds tønde 8 skl., en ballig 
for 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium 1 mrk. 8 skl., Skifteskrifveren for sin umage 4 mrk. 8 skl., udlagt 
2 Faar for 6 mrk., :/: Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt en gl. liden kaabber kedel 
for 2 mrk., en graae Soegris for 12 skl., en laage bøtte 4 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en gl. liden kaabber kedel 2 
mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 22 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Saa at indted er ofver blefven entten imod denne S: Qvindis udfart eller og til arf at udlægge, og 
efter skifte betienternis anfordring hafde de ved kommende ej meere at angifve som dette 
Sterfboe kunde vedkomme hvor ved saa dette Skifte er slutted, dette saa at være tilganged og 
Passeret, Testerer H: Brugman.   Niels  Larsen.  Poul P:H:S: 
Hansen.   Jepp Olsen.    Jens  Madsen. 
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Anno 1704 Dend 14 April, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Skifte og Liqvidation efter  Peder Haaagensen Skræder S:Hustru Kirstene Jens daatter  som 
boede og døde i et Udhuus  paa dend 56 gaards grund beliggende udi Clemmedsker sogn. Imellem  
denne S: Qvindis efterlefvende Mand bemælte Peder Haagensen Skrædder,. Paa  eene side, og paa 
anden side denne S: Qvindis bemælte sin Mand auflede børn, som er 5 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste er Ellene Pedersdaatter paa 28 aar gl. 
Dend anden daatter er Giertrud Pedersdaatter paa 22 aar gl.. 
Dend 3 daatter er Maria Pedersdaatter paa 19 aar gl. 
Dend 4 daatter er Boehl Pedersdaatter paa 16 aar gl.  
Dend yngste daatter er Kirstene Pedersdaatter paa 12 aar gl.  
For dem er faderen Peder Haagensen efter lowen self wærge. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt Og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded Hans Morttensen  og Lars Hansen begge boende i 
Clemmedsker sogn, hvor da er foer funden og Passeret som følger: nemlig. 
 
Qveg. 
En hvid herret Koe for 4 Sld., en røe røgged Tyrkalf 3 mrk.,  
Faar. 10 unge og gl. Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk.,  
Gies 3 gl. Giesog en Gaasse á 1 mrk 4 skl er 5 mrk.,  
Heste og Hoppe. 
En sort gilled Hest 8 Sld., en ung sort Hoppe for 7 Sld., en ældre sort Hoppe for 6 Sld., en ung sort 
blised Hoppe 4 Sld.,  
Boehawe. 
En arbieds wogn med hammel og seeler tøm halseeler og jern nagle for 1 mrk., en gl. ploug med 
half slit jern juhl bøsse løbere og ringe og dret for 6 mrk., en træ tinned harre for 4 skl., en liden 
malm gryde for 5 mrk.,  
I Stuen. 
It liden fyrre bord med oben foed for 1 mrk. 4 skl., en gl. fyrre kiste uden laas og hengsler for 1 
mrk., blef angifven at være saaed i leje jord 3 tønder Biug á 1 mrk. 8 skl., er 4 mrk. 8 skl., it lided 
bufve sauf for 4 skl., it gl. rifve boed med  skaft 2 skl.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 44 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Ifareklæderne hafver faderen self dehlt imellem denne S: Qvindis børn som de hafver at slide paa. 
Saa blef faderen, og børnen af skifte betienterne tilspurdt om de viste meere at angifve til dette 
boes middel, hvor til de svarede nej, at de ike viste meere at angifve med forskrefved staar.  
Hvor nest blef angifved efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, nemlig. 
Peder Monsen som boer paa berørte gaard fordred husleie af forde hus som rester i alt penge 5 
mrk. 10 skl., Peder Gregersen i Clemmedsker sogn, fordred arbiedsløn paa ligkisten til denne S: 
Mand 3 mrk., :/: 
Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogn lod fordrer penge 3 mrk. 12 skl., :/: 
Thor Jensen i Rosendalen lod fordrer 1 mrk. 8 skl., :/: 
Erik Skomagers Enke i Clemmedsker sogn lod fordrer 1 mrk. 6 skl., :/: 
Lars Jørgensen i Clemmedsker sogn fordred med 1 mrk., grafverløn under liged penge 3 mrk. 4 skl.,  
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Kirke wærgen Peder Hansen lod fordrer kirke penge 8 Sld., som Peder Haagensen sagde at være 
betalt undtagen dette indeværrende aar og derfor ej bereignis. Imod denne Q: Qvindis udfart eller 
begrafvelsis bekaastning blef Peder Haagensen samtyked 10 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 4 mrk., Skifteskrefveren for sin umage i alt 6 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. er 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne Gield pg Prætensioner til penge 18 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling penge 26 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er penge 13 Sld.15 skl.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem denne S: Qvindis med bemælte sin mans auflede børn som 
er 5 døttre af hver daatter tilkommer 10 mrk. 2/5 skl.,  
Efter skifte betienternis anfordring var ej nogen som angaf sig med meere Prætensioner end 
forskrefved staar, og som faderen Peder Haagensen er self sin børns wærge og Creditorerne vil 
betroe ham hvis de hafver at fordre efter haanden at betale, er ej foruden en hver i saa at giøre 
udlæg men Peder Haagensen self at svare sine Creditorer, og sine børn til hvis en hver tilkommer 
efter som forhen her udi er indført og naar Peder Haagensen dette efter kommer beholder hand 
det forde anførte sit boeds registeringe løsøre goeds. Der ved dette skifte er slutted dettesaa at 
være tilganged og Passeret Testerer Henrik Brugman.           Peder P:H:S: Haagensen 
 Lars L:H:S: Hansen.  Hans Morttensen. 
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Anno 1704 Dend 15 April, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Skifte og Liqvidation efter  Hans Madsen S:Hustru Bendte Madsdaatter  som boede og 
døde paa dend 30 Jord Eiendoms gaard kaldis Dyngegaarden beliggende udi Clemmedsker sogn. 
Imellem  denne S: Qvindis efterlefvende Mand bemælte Hans Madsen eene side, og paa anden 
side denne S: Qvindis med berørte sin Mand auflede børn, som er 2 sønner og 4 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste søn er Peder Hansen paa 4de aar gl. 
Dend anden søn er Bendt Hansen paa anded aar gl.  
Dend eldste er Karen Hansdaatter paa 15 aar gl. 
Dend anden daatter er Kirstene Hansdaatter paa 13 aar gl.. 
Dend 3de daatter er Johanne Hansdaatter paa 9 aar gl. 
Dend yngste daatter er Elsebeth Hansdaatter paa 6 aar gl.  
For dem er faderen self wærge. Efter lowen  som er Hans Madsen og forelagt børnens Morbroder 
Olluf Madsen i Clemmedsker sogn og Peder Madsen af Olsker sogn at være tilsiuns wærger. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt fuldmegtig paa hans  welb: og egne weigne 
Skifteskriver Henrik Brugsman paa somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded Hans 
Morttensen  og Lars Hansen begge boende i Clemmedsker sogn,  
 
Heste og Hopper. 
En mørk brun ugilled Hest for 5 Sld., en lysbrun gilled Hest for 3 Sld. 2 mrk., en ung brun stierned 
Hoppe for 8 Sld., en ældre brun Hoppe for 7 Sld., en brun blised Hoppe for 6 Sld., en røe blised 
Hoppe for 5 Sld., en blak blised Hoppe for 5 Sld., en mørk brun Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., foruden 
skifte blef Hans Madsen bevilget en sort brun Hest gilling som han hafver at rytter paa til 
landværn, en sort brun half gilling Hest for 6 Sld.,  
Qveg. 
En sort Koe for 5 Sld., en sort stierned Koe for 5 Sld., en sort brun Koe for 5 Sld 2 mrk., en blaae 
herred Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort røgged Koe for 5 Sld., en røe røgged Koe for 5 Sld., en liden 
røes Koe fpoe 4 Sld.3 mrk., en stor sort røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort blised Qvige for 4 Sld., 
en røe hielmed Qvige for 4 Sld., en sort hiemed Qvige for 4 Sld., en bleg hielmed Qvige for 3 Sld. 1 
mrk., en røebleged Qvige for 3 Sld. 1 mrk., en bleg hielmed Qvige for 2 Sld 2 mrk., en brun hielmed 
Qvige for 2 Sld. 2 mrk., endnu en røe hielmed Qvige med en hvid plet paa manken 2 Sld. 2 mrk., en 
røe hielmed stud for 5 Sld. 2 mrk., en graae herred brun stud for 4 Sld. 2 mrk., en røe røgged stud 
for 11 mrk., en sort røgged studnød for2 Sld. 3 mrk., it brunt studnød for 2 Sld. 3 mrk., it sort 
hielmed studnød for 11 mrk., it brun hielmed studnød for 9 mrk., it røe hielmed studnød for 9 
mrk., en røeQvige for 2 Sld., en sort hiemed Qvige for 2 Sld., en sort Qvige for 2 Sld., it brunt Tyr 
nød for 7 mrk., it røe røgged Tyrnød for 6 mrk., en brun stierned Tyr kalf for 2 mrk., en røe hielmed 
Qvigekalf for 2 mrk., 
Faar. 14 stykker unge ligge Faar og en ung Wehr styked sat for 3 mrk er 15 Sld.,  
Gies 4 gl. Gies og Gasse á 1 mrk. 4 skl er 6 mrk. 4 skl.,  
Svin. 2 hvide galt svin 2 Sld., en hvid Soe med smaa grisse for 1 Sld., mæssing it par smaa mæssing 
lysestager for 2 mrk.,  
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Kaabber. En kaabber kedel paa en fiering stoer er vegtig til penge 3 Sld., en mæssing gl. kedel paa 
en liden span stoer for 1 mrk. 8 skl., en liden brendevins pande med hatt og pibber paa en fiering 
stoer og tønde er vigtig til penge 14 Sld., 
I dend øster seng i Herberghused, en blaae ranned hiem wefved olmerdugs ofver dynne for 7 mrk., 
en graae ullen under dynne for 7 mrk., en blaae ranned ullen hofved dynne for 1 mrk. 12 skl., en 
pude uden lin waar for 14 skl., it blaargarns nytt lagen for 2 mrk., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk.,  
I wester seng i Herberg hused. En blaae ranned wadmels ofver dynne 2 Sld., en graae ranned ullen 
under dynne for 5 mrk., en ullen hvid hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en pude foruden lin waar for 
12 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med smaae stier for 6 mrk., en skouf sleede med træ vidier paa. Og dret for 1 
mrk., en gl. ploug med halslided jern juhl bøsse bøbere og ringe og 3 hamle der til for 7 mrk.,  
I Steerhused. 
It ølkar paa en tønde stoer 2 mrk., it gl. ølkar paa en tønde stoer for 1 mrk. 8 skl., en kalke tønde 6 
skl., en haand qvern med jern seiel og hus for 5 mrk., it tørf jern for 4 skl., paa stue lengens loft 10 
tønder Hafre á 2 mrk er 5 Sld., 4 tønder Biug á 6 mrk er 6 Sld., en seis med bom og ringe 2 mrk., it 
gammel vin fad med 2 bonne udi for 12 skl., en jern tyve 12 skl., it bor blad 6 skl.,  
I Krobhused. 
En nye øltønde 1 mrk. 12 skl., en øl half tønde 1 mrk., en ølfiering for 12 skl., it gl. deigne trug for 8 
skl., 2 gl. finne spanne for 6 skl., en saltere halftønde for 8 skl., 4 straae bonds tønder á 4 skl er 1 
mrk., 3 sig bøtter á 2 skl er 6 skl.,  
I Stuen. 
It fyrre bord med skoffe og oben foed for 3 mrk., it wraaeskab af eeg med 2 laasfaste døre og en 
skoffe med oben rum udi fir 3 Sld., her vedgaar denne i afvigt efter høst saaed 2 tønder Rug der af 
er strøe korned sat for tønden 2 Sld., er 4 Sld., en jern gryde kraag 2 mrk., en lin wef med behørige 
jernske og skaft for 3 Sld., en gl. lapped wefved benkedynne under winduen 3 allen lang for 1 mrk. 
8 skl., en liden spoelskaded benke dynne 2 ½ alen lang med skin under for bordenden for 1 mrk. 8 
skl., en syed agedynne paa grøn bon med røbt under foer for 3 mrk., en syed age dynne med hvidt 
skin waar under er sat for 4 mrk., it syed hiønde med løet skin under for 12 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre til penge 234 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Saa blef angifven denne S: Qvindis Ifare eller gang klæder som af bemælte wurderings mænd blef 
taxered, nemlig.En sort fifskafted kioel er sat for 2 Sld. 2 mrk., it blaat olmerdugs skiørt for 2 Sld., it 
røet wadmels skiørt for 6 mrk., it fioelen brunt wadmels skiørt for 3 mrk., Her imod beholte Hans 
Madsen sine egne Ifare klæder, hvis videre denne S: Qvindis at paaklæde sig hafver eeit, af linned 
eller ulled foer gafvis at være til børnen omgiort, og dellis forskrefne disse taxerede denne S: 
Qvindis Ifareklæder imellem denne S: Qvindis efterlefvende børn som er 2 sønner og 4 døttre, er 
der af en broder laad penge 6 mrk. 12 skl., og hver søsterlaad penge 3 mrk. 6 skl., Som faderen 
Hans Madsen dem i fremtiden tilsvarer efter lowen videre er til dette Sterfboes middel at anføre 
denne for berørte 30 gaard kaldis Dyngegaarden i Clemmedsker sogn, som Hans Madsen med 
bemælte sin S: Hustru hafver kiøbt og indfriet fra S: Christen Pedersens arfvinger efter der om 2de 
oprettede kiøb og skiøde brefvis for mælding som lovligen ere forhafvende efter dissen indhold 
med sin opskrift videre formælding som nu her i dag er blefven læst og paaskrefven, ded første 
datered den 11 july 1691. ded sidste datered dend 2 january1697 som indeholder berørte gaard at 
være indkiøbt for penge 100 Sld., og hafver Hans Madsen siden hand kiøbte denne omrørte 30 
gaard den udi sin biugning forbedred hvilken forbedring nu her paa skifted blef anseet, og blef 
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anslagen imellem faderen Hans Madsen og hans børn for penge 40 Sld., saa at gaarden nu i dette 
skifte til arf imellem Hans Madsen og hans børn med alt hvis der til med rette er berettiged anføris 
for penge 140 Sld.,  
Summa Summarum blifver saa dette Sterfboes middel med løsøre, og berørte 30 gaard i alt penge 
374 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Skifte betienterne tilspurde Hans Madsen og tilsiuns wærgerne om de hafde meere at angifve til 
dette boes middel der til de svarede ej videre at være end forskrefved staar,  
hvor saa er angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner nemlig. 
Hans Madsen angaf at være skyldig til Stads Capitain Mortten Koefoed i Svaniche med bog gield og 
rente tilsammen penge 30 Sld., udlagt en ung brun stierned Hoppe for 8 Sld., en ældre brun Hoppe 
for 7 Sld., en sort røgged Koe for 5 Sld., en røe røgged Koe for 5 Sld., en sort Koe for 5 Sld., 
Peder Rosman i Rønne lod fordre efter afreigning i alt penge 14 Sld., udlagt en røe hielmed stud for 
5 Sld. 2 mrk., en graae herred brun stud for 4 Sld. 2 mrk., en sort blised Qvige for 4 Sld., :/: 
Hans Hiort i Rønne lod fordre efter afreigning penge 3 Sld. 2 mrk., udlagt it sort hielmed Qvigenød 
for 2 Sld., it røe røgged Tyrnød for 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Petter Harding i Rønne fordred farfverløn penge 2 mrk., udlagt en brun stierned Tyrkalf for 2 mrk.,  
Udi bog clarringen den 8 april 1704 befindis Hans Madsen at være skyldig til amptstuen for Aa. 
1703. penge 15 Sld. 1 mrk. 8 skl., hvis Hans Madsen rester med til amptstuen til 1. may Aa. 1703 
som var 6 Rd. 5 mrk., foregaf Hans Madsen at Arcetielie Mesteren Peder Michelsen boende udi 
Gudhiem hafver opbaared og lofved i amptstuen at afclerer for disse forde 15 Sld. 1 mrk. 8 skl., er 
udlagt 19 stykker unge, og gl. Faar á 3 mrk er 14 Sld. 1 mrk., 3 tønder Hafre á 2 mrk er 6 mrk., til 
ofvers 1 mrk. 8 skl., :/: 
Efter det skiftebref ganged efter Niels Jacobsens S: Hustru i Knudsker sogn dend 20 juny 1692 
befindis Hans Madsen at være tilordned for S: Auge Mads Søn, navnlig Mads Augesen som 
tilkommer i arf penge 9 Sld. 8 skl., der af reignis retten til dato, naar wærge pengene fradragen 
penge 4 Sld. 10 skl., er saa capital og rente penge 13 Sld. 1 mrk. 2 skl., nok hafver Hans Madsen 
opbaared af Peder Jørgensen i Clemmedsker sogn paa berørte sin mynlings weigne af dend 57 
gaard i Clemmedsker sogn penge 6 mrk., som er bekommed for kort siden og der for ej af kand 
reignis rente for det tilsammen som Mads Augesen tilkommer heraf boet i alt penge 14 Sld. 3 mrk. 
2 skl., og som Mads Augesen nu self er myndig annammer hand self sit goeds og saa Hans Madsen 
fri dette wærgemaal og er forde 14 Sld. 3 mrk. 2 skl., nu udlagt en lys brun gilled Hest for 3 Sld. 2 
mrk., en mørk brun ugilled Hest for 5 Sld., korttis som mynlingen hafver bekommed vederlaug for 
1 Sld., en sort stierned Koe for 5 Sld., en øl half tønde for 1 mrk. 2 skl., :/: 
Lars Larsen i Nyekier sogn fordre efter Accordering som rester af en lys brun gilled Hest, hvor om 
S: Albert Hartwigs skifte blef formælder penge 2 Sld., udlagt it sort Qvigenød som er taxered for 
penge 2 Sld., :/: 
Jens Hansen i Clemmedsker sogn fordred tieneste løn penge 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis Udfart eller begrefvelsis bekaastning blef Hans Madsen samtyked at nyde 
udlæg for penge 20 Sld., udlagt 7 tønder hafre á 2 mrk er 3 Sld. 2 mrk., 4 tønder Biug á 6 mrk er 6 
Sld., 2 tønder Rug á 2 Sld er 4 Sld., en mørk brun Hoppe for 6 Sld. 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt 5 Sld., udlagt af forde brendevins pande med hatt og pibber at 
hafvis 5 Sld., :/: Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte ialtmed ustempled papir 5 Sld., 
udlagt af forde brendevins pande at hafve 5 Sld., :/: Stempled papir til skiftebrefved for 6 mrk., 
udlagt af brendevins panden at hafve 6 mrk., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 3 mrk 
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er 6 mrk., udlagt i øster seng i Herberghused en graae ullen under dynne for 7 mrk., til ofvers 1 
mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 114 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling af løsøre goedsed penge 119 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Deraf Faderen tilkommer dend halfvepart som er 59 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem denne S: Qvindis med bemælte sin mand auflede 2 sønner 
og 4 døttre, er deraf en broderlaad penge 14 Sld. 3 mrk. 13 ½ skl., Og en søsterlaad er penge 7 
Sld.1 mrk. 14 ¾ skl., Her foruden dend 30 gaard i Clemmedsker sogn Hans Madsen og denne S: 
Qvindis med ham auflede børn til fælleds deehling efter dend taxt som her udi forhen anført for 
140 Sld.,  
Hvor af faderen Hans Madsen tilkommer dend halfvepart som er penge 70 Sld.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem for berørte denne S: Qvindis børn som er 2 sønner og 4 
døttre er der af hver søns laad 17 Sld. 2 mrk., og hver daatters laad er af forde gaard 8 Sld. 3 mrk.,  
Efter at saa var ligdiret blef igien af skifte betienterne paaraabte blefven og en af de 
vedkommende hafde meere at angifve til dette boe bæste hvor til de svarede nej de viste meere 
at angifve end forskrefved staar ike heller angaf sig flerre efter anfordring med videre kraf eller 
Prætensioner end foran findis indført børnen anparter arfve som før ermælt af løsøre bestaar i 
resten af alt hvis som ike er udlagt til berørte Prætensioner som faderen dem i fremtiden ligesaa 
vel som it hver barns anpart af dend 30 gaard i Clemmedsker sogn tilsvarer saa som rett og billigt 
kand er aktis efter som har self er sine børns wærge, og der for ej fornøden til hver i saa at giøre 
udlæg af løsøre godsed men tilsiuns wærger berørte børnens moder broder her ved forre lagt med 
børnens fader Hans Madsen at hafve indseende, saa at børnens i sin tiid ike lider nogen skade. 
Hvor ved saa dette skifte er slutted. Dette saa at være tilganged og Passeret som forskrefved staar 
des til vidnisbiurd under vore hender og signeter skiftestæden Ut Supra. H: Brugman. 
 Hans Madsen. 
Lars L:H:S: Hansen.  Hans Morttensen. Olle O:M:S: Madsen  
til witterlighed Esper E:M:S: Madsen. 
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Anno 1704 Dend 22 April, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Skifte og Liqvidation efter  S: Jens Madsen som boede og døde paa dend 47 Jord Eiendoms 
gaard beliggende paa bierged i Wæstermarie sogn. Imellem  denne S: Mands efter lefvende Hustru 
Kirstine Jørgensdaatter, for hende blef efter hendis begiering til laugwærge anordned hendis 
eldste søn Jørgen Jensen boende i Knudsker sogn.  Paa eene side, paa anden side denne S: Mands 
med bemælte sin hustru auflede børn, som er 2 sønner og 3 døttre, hvor af. 
 
Dend eldste søn er bemælte Jørgen Jensen boende i Knudsker sogn.  
Dend yngste søn er Esper Jensen her sammesteds begge deris egne wærger   
Dend eldste er Anna Jensdaatter i ekteskab med Rasmus Eriksen boende i Clemmedsker sogn. 
Dend anden daatter er Margreta Jensdaatter i ekteskab med Olluf Koefoed boende i Wæstermarie 
sogn. 
Dend yngste daatter er Karne Jensdaatter i ekteskab med Anders Rasmusen boende i 
Wæstermarie sogn.  
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa somme 
skifte er til Wurderingsmænd opmælded Arist Ibsen  og Niels Ibsen begge boende i Westermarie 
sogn.. Hvor da er forre funden og Passeret som følger nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun stierned og snopped Hest gilling for 12 Sld., en røe soeded blised Hest gilling for 12 Sld., 
en gl. soeded ugillid Hest for 4 mrk., en røed Hoppe for 8 Sld., en brun Hoppe med 2 hvide bag 
føeder for 8 Sld.,  
Qveg. 
En hvid Koe med 2 røede kæfter for 5 Sld. 2 mrk., en ung røe skiolded Koe for 5 Sld., it sort belted 
studnød 4 Sld., it sort studnød for 4 Sld., it røt Qvigenød for 2 Sld. 3 mrk., it brun belted studnød 
for 2 Sld. 
Faar. 6 stykker unge og gl. Faar styked sat for 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk.,  
Svin. En sort plettedSoe 1 Sld., en graae Soe for 3 mrk. 8 skl., en graae galt med it ører for 5 mrk.,  
Boehawe. 
En arbieds wogn med smaa stier paa for 6 mrk., it gl. bag wogn ree og 4 gl. juhl for 3 mrk., 4 gl. juhl 
er sat for 2 mrk., en skov sleede med jern vidier og dret for 1 Sld., en ploug med ploug jern løbere 
ringe bøsse juhl og dret for 6 mrk., it gl. sleede Car for 2 mrk. 8 skl., en træ tinned harre for 12 skl., 
it gl. aar med bihl for 12 skl.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre til penge 78 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder hafver sønnerne sig self imellem deehlt, og nu indgik benefnte brødre 
at deris søster skal hafve deris moders Ifareklæder, naar hun ved døden afgaar, der ved den post 
om iFareklæderne beror.  
Hvor nest blef angifven efter skrefne bort skyldige gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg 
som følger. 
Hvis som rester til amptstuen til sidste Restands efter denne S: Mand som er for 1703. der for 
hafver sønnen Esper Jensen bekommed vederlaug, og saa der for i amptstuen i bog clarringen af 
clerer saa at dette Sterfboes der for er fri og krafvisløs i alle maader. 
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Arfvingerne angaf at denne for berørte 47 Jord Eiendoms gaard er pandtsat til Mortten Bohne i 
hasle for 60 Sld., og at deraf tester rente naar it les Høe som hand har bekommed i nest afvigte 
høst for 3 Sld., er kortted saa rester rente til nu nest afvigte paaske 6 mrk., Hvor for er udlagt, en 
arbieds wogn med smaa stier paa for 6 mrk., :/: 
Efter den skifteforretning opretted efter S: Laurs Nielsen i Teign i Olsker sogn datered dend 3 
Marty 1702, befindis denne S: Mand denne S: Mand Jens Hansen at være tilordned at wærge for 
Anna Poulsdaatter som tilkommer efter forde forretning med capital og rente 17 Sld. 14 skl., hvor 
for hende er nu udlagt, ved Mortten Dideriksens myndlings udlæg af dend Søndre skov lyke at 
hafve 5 Sld. 9 skl.,  
En Sandlyke norden for hused for 6 Sld., de 4 stolperum huus paa dend øster ende paa nørre lade 
lenge som er til sammen sat for penge 5 Sld., Hos Hans Svendsen Wæster i Rydsker sogns udlæg af 
skoven som Peder Madsen hafver annammed 4 mrk. 5 skl., Her af hafver denne S: Mand til sig 
annammed for berørte 4 stolperum huus 5 Sld., og it aars rentte af forde Sandlyke som Jens 
Isaksen i Teign hafver hatt i brug af 6 Sld., er 1 mrk. 3 ½ skl., og ej videre er saa hvis som af dette 
Sterfboe skal udlægis penge 5 Sld. 1 mrk. 3 ½ skl., Det afregn bestaar hos de ved kommende som 
de svarede til med capital og rente og berørte Sandlyke, og er nu denne S: Mands dødelig afgang 
for berørte Anna Poulsdaatter til wærge anordnet Morten Dideriksen boende i Olsker sogn som 
samme sit wærgemaal efter lowen hafver at forestaae og er forde 5 Sld. 1 mrk. 4 skl., nu udlagt en 
ung røe skiolded Koe for 5 Sld., 3 gl. juhl á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Arfvingerne angaf at væreskyldig til Barbra S: Johan Sigvart i Rønne penge 3 mrk., udlagt af 
plougen at hafve 3 mrk., :/: 
Item til Herman Bohne Henningsen penge 3 mrk., udlagt af plougen at hafve disse 3 mrk.,  
Til sogne Præsten Hr: Rasmus Jensen angaf arfvingerne at være skyldig som rester paa denne S: 
Mands lig begiengelse penge 1 Sld., udlagt en sort pletted Soe for 4 mrk., :/: 
Item rester til Sogne deignen Alxander Ecomand for lig begiengelse penge 6 mrk., udlagt en graae 
galt er sat for penge 5 mrk., it aar med Bihl for 12 skl., ved Mortten Dideriksens udlæg af it juhl 4 
skl.,:/: 
En tieneste pige ved navn Kirstene Ollufsdaatter fordred tienesteløn penge 5 mrk., udlagt en skov 
sleede for 4 mrk., en træ tinned harre for 12 skl., it gl. juhl for 8 skl., til ofvers 4 skl., 
Berril Rasmusen i Arnager lod fordre for en kerf fisk penge 1 mrk. 4 skl., udlagt it gl. sleede Car for 
2 mrk. 8 skl.,  til ofvers1 mrk. 4 skl.,  
Hans Larsen i røe sogn boende i rønne fordred for it fad øl penge 3 mrk., udlagt 3 Faar á 3 mrk. 8 
skl., er 10 mrk. 8 skl., ved Berril Rasmus udlæg 1 mrk. 4 skl., ved Kirstene Olsdaatters udlæg 4 skl., 
Esper Jensen i Wæstermarie sogn fordred laante penge 1 mrk., udlagt en graae Soe for 3 mrk., til 
ofvers 2 mrk. 8 skl., 
Niels Nielsen af rønne møtte her paa Sterfboet og angaf at denne S: Mand Jens Hansen hafde 
lofved at gifve fri broder søn Hans Ibsen af forretning it føl hvor med arfvingerne behafve med sig 
lod saa den lyste at ofverlade til berørte denne sahlig Mands broder søn penge 1 Sld., som den 
forhen indførte gl. Soeded ugilled Hest er wurdered for samme summa som her ved der til udlægis 
for penge 1 Sld., :/: 
Og som denne S: Mand Jens Hansen paa skifted efter sin S: Broder Jep Hansen som boede, og døde 
i Rønne er blefven tilordned at wærge for sin bemelte broder søn Hans Ibsen og stiffaderen 
berørte Niels Nielsen der efter hafver paataged sig samme wærgemaal saa som Niels Nielsen self 
hafver barneds tilfaldende faderne arfve hos sig og lofved at svare der til saa er de dette Sterfboe 
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for hammen wærgemaal fri og Niels Nielsen der for at svare sin mynling til sin fæderne arfve saa 
vit ret er, ner lowen og opretted Contract udi øfrigehednis nærværelse  
Summa Andrager forskrefne Prætensioner og Gields fordringer til penge 16 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Efter at saa var indført og om dend bort skyldige Gield og Prætension blef handled og liqvideret 
saa blef imellem og hendis laugwærge og samptlig denne S: Mands børn og arfvinger end yder 
meere  aftalt Accorderet, og foreened saaleedis for videre bekaastning der med at spare om dend 
47de Jord Eiendoms gaard imellem dem self ind biurdes at  de anslage den med ald sin herlighed 
og tilliggende for penge 400 Sld., hvor fra først aftagis 60 Sld., som Capitain Morten Bohne i Hasle 
erudi samme gaard forsikred for, der af blifver ugien penge 340 Sld., hvor af Enken tilkommer 
dend halfvepart som er 170 Sld., Dend anden halfvepart deehlis imellem denne S: Mands med 
bemelte sin hustru auflede børn som er 2 sønner og 3 døttre, er der af en broderlaad penge 48 
Sld.2 mrk., 4 4/7 skl., og en søsterlaad er penge 24 Sld 1 mrk. 2 2/7 skl.,  
Sæded i denne 47 gaard angaaende da tilkommer denne efter lefvende Enke Kirstene Jørgens 
daatter sæded og adgangen saa lenge hun lefver, og efter hendis ded er nu her paa skifted 
Accorderet og foreened at denne S: Mands yngste søn Esper Jensen skal det nyde og beholde til 
ævindelig arf og eiendom foruden nogen anke eller kiere i nogen maader, og Esper Jensen sinne 
sødskende af forskrefne 47 gaard at udløse med reede penge eller nøyaktige ware efter billighed 
og ret som lowen til holdende, og naar saa en hver gorhen anpart efter forskrefne udreigning af 
Esper Jensen er fornøyet, og tilfreds og stilt. Beholder Esper Jensen denne 47 gaard i Wæstermarie 
sogn for sig og sine arfvinger til wendelig arf og eiendom angerløs i alle tilfælde løsøre angaaende 
da tagis der af først efterskrefne Prætensioner nemlig.  
Skifteforwalteren for sin umage bevilged 5 Sld., skifteskrifveren for sin umage i alt 5 Sld.,  
Stempled papir til skifte brefved for 6 mrk., udlagt en røe Hoppe for 8 Sld., it sort belted studnød 
for 4 Sld., til ofvers 2 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver bevilged 2 mrk., er 4 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk. 8 
skl., af en graae Soe at hafvis 8 skl., :/: 
Imod denne S: Mands begrafvelsis bekaastning blef Enken bevilged og som tyked resten af 
Sterfboes løsøre middel sær for dy hun hafver bekaasted sin S: Mand en Repnterlig begrafvelse for 
og fordi hun er æld gl. bedaged hustru, som er penge 49 Sld. 3 mrk. udlagt af en graae Soe at 
hafvis 2 Faar á 3 mrk. 8 skl., er 7 mrk., en brun stierned og snopped Hest gilling for 12 skl., en røe 
soeded blised Hest gilling for 12 Sld., en brun Hoppe med 2 hvide bag fødder for 6 Sld., en hvid Koe 
med to røe kæfter for 5 Sld. 2 mrk., it sort studnød for 4 Sld., it røt Qvegnød for 2 Sld. 3 mrk., it 
brun belted stufnød 2 Sld., it gl. bag wogn ree og 4 juhl for 3 mrk., ved det stempled papir udlæg 2 
mrk.,  
Efter at saa var udlagt og samtyked sampt liqvideret, blef samptlig de ved kommende, af 
skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere at angifve entten at være dette Sterfboe til bæste 
eller og meere bort skyldige Gield og Prætensioner der til de svarede nej at de ej viste meere at 
angifve end foran findis indført hvor ved saa dette skifte er slutted dette saa at være tilganged og 
Passeret des til widnisbiurd under vore hender og signeter, Skiftestæden Ut Supra     Henrik 
Brugman. 
Jørgen J:J:S: Jensen.  Esper E:J:S: Jensen.       Rasmus R:E:S: Eriksen.  
Olluf Koefoed Hansen.    Arist Ibsen.  NielsN:J:S: Ibsen.   Anders A:R:S: Rasmusen.  
 
Videre at mælde ved dette skifteds endelighed efter at saa leedis som forskrefved staar var Esper 
Jensen nu er i fællig med sin Moder, da skal Enken Esper Jensens moder i dette aar 1704 først nyde 
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den 4 part af dend til denne for berørte 47gaard i Wæstermarie sogn lagde Rugsæd, og de øfrige 
at til hørrer Esper Jensen, der foruden skal Esper Jensen lefver sin moder i fiskete tønder Biug og to 
tønder Haure og skal moderen aarlig hafve udi gresning, og paa fri for foruden forskaffe sin moder 
aarlig it Svin it aar gl. at Slagte. Og naar dette aar er forløben skal Esper Jensen forskaffe sin moder 
aarlig af Rugsæden tre tønder Rug, og der for inden aarlig til sin moder at lefvere, og hende fri 
holde alt hvis som forskrefved staar,i det øfrige skal Enken, og nyde af forde gaard fri at hafde den 
lille stufve og der vedværende krob hus som til sammen er 4er stolperum, hvor ved og hendis søn 
Esper Jensen lefver at før skafte sin moder fri Ildebrand og skal moderen raade nu som til føre at 
gaae i Husene, og vedged steden som hende lyster vanked i alle maader vilked at saa skal holdis og 
efter kommes til wifnisbiurd under vore hender skiftestæden Ut Supra 
 Esper E:JS: Jensen.. Jørgen J:J:S: Jensen. Til witterlighed efter begiering  
Henrik Brugman.  Arist Ibsen.  Niels N:J:S: Ibsen. 
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Anno 1704 Dend 23 April, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvidation efter  Jens Andersen salig hustru Maria Augustinus daatter, som 
boede og døde udi it Udhuus, beliggende paa Leensgaards grunden i Østerlaursker sogn, 
Imellem  denne S: Qvindis efter lefvende Mand bemælte Jens Andersen, Paa eene side, paa anden 
side denne S: Qvindis børn som er en søn og en daatter  
 
Sønnen  er Augustiunus Jensen paa 7de aar gl. for ham er faderen Jens Andersen self wærge. 
Daatteren Kirstine Jacobsdaatter paa 18 aar gl. som denne S: Qvinde hafver aufled med sin første 
Sal: Mand Jacob Hansen, for hende haver fader broderen Lars Hansen boende i Meelsted hid indtil 
wærged, men som hand ej er formuendis at imodtage hvis hende er tilfalden, første efter sin S: 
Fader, og nu kand tilkomme efter sin Sal: Moder og det som hende tilkom efter Faderen er hende 
til gode beholden udi it huus i Rønne efter derom oprettede Document, hvor om her efter 
formældis, som Jacob Skrædder i samme hus boende tilsvarer, hvor for nu herpaa Sterfboet er 
forberørte Kirstine Jacobsdaatter til wærge anordnet Anders Hansen mynlingens Moder 
besvogred, og er boende i bemælte Østerlaursker sogn. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded Jep Hansen  og Peder Morttensen Hvor da er 
forre funden og Passeret som følger. 
 
Øeg  
En  røe blised Hoppe for 7 Sld., en brun blised Hoppe for 4 Sld., en ung røe hielmed Hoppe 4 Sld., 
en sort gilled Foele 6 Sld.,  
Qveg. 
2n sort Koe 5 Sld., en brun hielmed Koe 5 Sld.,  
Faar. 11 styker Faar med sin afgrøde á 4 mrk er 11 Sld., 5 fior Lam og en Wæhr á 2 mrk. 8 skl., er 3 
Sld. 3 mrk.,  
It øllkar paa 1½ tønde stoer for 1 mrk., it øllkar paa en tønde 12 skl., 2 høe stier 8 skl.,  
Paa   tilled en half kiste med laas hand grefver og hengsler 6 mrk., it gl. win fad 8 skl., en gl. stand 
tønde 8 skl., en kalke tønde 6 Sld., en straaebonds tønde 6 skl.,  
I Krobhuused. 
En haand Qvern med huus og jern seiel 5 mrk., it deigne trug 1 mrk. 8 skl., it gl. madskab 2 mrk., en 
øl half tønde  1 mrk., en kalke tønde 4 skl., en ege lin wef med behørige jern for 14 mrk., endnu en 
lin wef med behørige jern sadt for 10 mrk., en ege kiste med laas, er sadt for 1 Sld. 2 mrk.,  
8 stolperum huus som denne S: Qvinde med bemælte sin mand er berettiged, og er det for 
berørte huus denne S: Qvinde i døde, hvilked med alt hvis der udi jord og nagelfast nu fore findis 
er taxered for penge 12 Sld., en ploug med behørige jern for 6 mrk., en wogn med stier, hammel 
tøm og halseeler for 2 Sld. 2 mrk., 4 Mæhskeer, og 7 sølle skaft til den bæste wæf sat for 2 Sld., 4 
wefskeer, og 6 sølle skaft til dend anden wæf sat for 5 mrk., en løbende warpe for 1 mrk.,  
Jacob Morttensen skrædder boende i Rønne er skyldig her til boet for rente af Kirstine 
Jacobsdaatters anpart som bestaar i det huus hand i boer i Rønne beliggende, for capital penge 26 
Sld., udi 1½ aar til paaske nest vigt er penge 1 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 79 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
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Skifte betienterne tilspurde forskrefne vedkommende, om de hafde meere at angifve til dette 
Boes middel, der til de svarede nej at de ike viste meere at angive, end foran findis indført.  
Dernest blef angifven denne S: Qvindis Ifare klæder, son er efterskrefne, en sort klædis hufve med 
borattis staftering og sorte sillke bon paa er sat for 6 mrk., en sort klædis hufve med pollemittis 
puder paa for 4 mrk., it blaa wadmels skiørt for 5 mrk.,  it brum staftis skiørt for 4 mrk., it sort 
perred wadmels skiørt for 5 mrk., it røt wadmels skiørt for 5 mrk., en sort præsed wadmels trøye 
for 3 mrk.,  Summa 8 Sld.,  
Her imod beholder faderen Jens Andersen sinne egne Ifareklæder og deelis disse denne S: Qvindis 
Ifareklæder imellem denne S: Qvindis søn og daatter er der af broderens laad penge 5 Sld. 1 mrk. 5 
1/3 skl., og søsterens laad er penge 2 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl.,  
For sønnens anpart som er 5 Sld. 1 mrk. 5 skl., en sort klædis hufve med pollemettis puder paa for 
4 mrk., it blaa wadmels skiørt for 5 mrk., it sort perred wadmels skiørt for 5 mrk., it røt wadmels 
skiørt for 5 mrk., en sort præsed wadmels trøye for 3 mrk., til ofvers 11 skl.,  
Daatteren Kirstine Jacobsdaatter for sin anpart 10 mrk. 10 skl., er udlagt en sort klædis hufve med 
borattis staftering og sorte sillke bon paa er sat for 6 mrk., it brum staftis skiørt for 4 mrk.,hos 
broderens laad at have 10 skl., :/: 
Følger saa dette Sterfboes bort Skyldige Gield. 
Efter det skiftebref, opretted efter S: Jacob Hansen datered Østerlaursker sogn dend 6 april 1693. 
tilkommer dend S:Qvindis daatter Kirstine Jacobsdaatter, som endnu er bestaaende her ved boet, 
som er først af hendis S: Faders Ifareklæder penge 3 Sld., der nest tilkommer hende rente af 26 
Sld., bestaar de i ded huus som Jacob Morttensen Skrædder i Rønne i boer fra 1693. til nu paaske 
1704. er til sammen naar it aar der af fradragis til hun blef 7 aar gl., er igien 10 aar, er 13 Sld., er 
saa som her af boet berørte mynling skee udlæg for penge 16 Sld., udlagt der for, en ung røe 
hielmed Hoppe for 4 Sld., 5 Faar a 4 mrk.er 5 Sld., en sort Koe 5 Sld., 4 wef skee, og 7 sølle skaft til 
dend bæste wæf sadt for 2 Sld., :/: 
Lars Hansen i Meelsted fordred som rester paa sin hustruis arfvepart som Jens Andersen har 
værged for, og ded øfrige vedstoed Lars Hansen paa sin hustruis weigne at hafve bekommed, og er 
resten penge 3 Sld. 8 skl., udlagt der for paa tilled en half kiste med laas haand kræfver, og 
hengsler for 6 mrk., 2 fior Lam 5 mrk., it deigne trug 1 mrk. 8 skl., :/; 
 Anders Hansen i Østerlaursker sogn fordred 2 Sld. 6 skl., tillagt en ege kiste med laas for 6 mrk., it 
gl. Madskab 2 mrk., en straabonds tønde 6 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne lod fordre efter afreigning penge 3 Sld. Tillagt, 3 Faar for 3 Sld.,  
Carl Carlsen i Rønne lod fordre 2 Sld., udlagt 2 Faar 2 Sld., :/: 
Anders Andersen i Østerlaursker sogn fordred 5 Sld., tillagt en sort brun Foele 6 Sld., til ofvers 4 
mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart, og begrafvelsis bekaastning, blef hendis efter lefvende Mand som 
tyked, og bevilged udlæg for 16 Sld., her for uden blef Jens Andersen bevilged en liden gl. malm 
gryde, fade 16 Sld., udlagt, en røe blised Hoppe 7 Sld., en brun blised Hoppe 4 Sld., en brun 
hielmed Koe 5 Sld., :/: 
Hans Andersen i Østerlaursker sogn fordred 1 mrk. 8 skl., tillagt en øl half tønde 1 mrk., en gl. 
stand tønde 8 skl., :/: 
Hans Ryman i Rønne fordred 1 mrk. 8 skl., tillagt, it ølkar paa en tønde 12 skl., 2 høestier 8 skl., en 
kalke tønde 4 skl., :/: 
Skifteforwalteren 6 mrk., tillagt it Faar 4 mrk., it fior Lam 2 mrk. 8 skl., :/: til ofvers 8 skl.,  
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Skifteskrifveren i alt 3 Sld., tillagt 3 fior Lam 7 mrk. 8 skl., forde 8 skl., en haand qvern 5 mrk., en 
løbende warpe 1 mrk., it ølkar paa 1½ tønde 1 mrk., er 15 mrk., der af betalis til stempled papir til 
skiftebrefved 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage og 4 mrk., tillagt ved Anders Anders udlæg af en sort brun 
Foele 4 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætentioner til penge 54 Sld. 14 skl.,  
Ligned blifver udi behold, og til deeling penge 25 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfve part som er penge 12 Sld. 2 mrk. 13½ skl.,  
Dend anden halfvepart deelis imellem denne S: Qvindis børn som er en søn og en daatter, er 
derafbroderens laad penge 8 Sld., 1 mrk. 14 skl., og søsterens laad er 4 Sld. 15 skl.,  
For Faderens laad som er 12 Sld. 2 mrk. 13 skl., er udlagt helften af forde huus for 6 Sld., en wogn 
med stier hammel tøm, og halseeler 10 mrk., 4 wefskeer, og 6 søle skaft til den ringeste wef sat for 
5 mrk., den ringeste wef med jern 10 mrk., it  gl. win fad 8 skl., en kalke tønde 6 skl., resten 1 mrk., 
udlagt at hafvis Jacob Morttensen Skrædder i Rønne Clar:/: 
Sønnen Augustinus Jensen tilkomme 8 Sld., 1 mrk. 14 skl., tillagt hos Jacob Morttensen Skrædder i 
Rønne resterende rente 6 mrk. 13 skl., en ploug med behørig jern 6 mrk., af hused 5 Sld. 1 mrk. 1 
skl., :/: 
Daatteren Kirstene Jacobsdaatter tilkommer 4 Sld., 15 skl., tillagt den beste ege lin wef for 14 mrk., 
af hused 2 mrk. 15 skl., efter at saa var udlagt og liqvideret, blef atter af skifte betienterne paa 
raabt, om der nogle hafde meere at Prætendere, hvor saa ingen sig videre angaf med nogen 
Prætention end forskrefved staar der ved dette skifte er slutted, hvilked at saa er tilganged og 
Passeret som forskrefved staar, den til widnisbiurd, under vore hænder og signeter, skiftestæden 
Ut Supra. Henrik Brugman.  Jep Hansen. Per P:M: S:  Morttensen. Jens J: A:S: 
Andersen.   Anders A:H:S: Hansen.  
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Anno 1704 Dend 24 April, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Deeling efter Lars Rasmusen S: hustru Inger Aages daatter, som boede og døde 
paa ded 6te Worneds grund udi Østerlaursker sogn og ded Imellem  denne S: Qvindis efter 
lefvende Mand bemælte Lars Rasmusen, Paa eene side, paa anden side denne S: Qvindis med 
bemælte sin mand auflede  
 
En  daatter ved navn Inger Larsdaatter 12 aar gl. for hende er faderen efter lowen self wærge. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded Jep Hansen  og Peder Morttensen Hvor da er 
forre funden og Passeret som følger. 
 
En sort blaked Hoppe er sat for 5 Sld., en kolsort Hoppe for 7 Sld., it brun blised Hors føll for 2 Sld.,  
Qveg. En sort skiolded Koe for 5 Sld., en røed Koe for 5 Sld., en brun herred Koe for 4 Sld., it sort 
belted studnød for 1 Sld 2 mrk.,  
Faar 9 styker Faar a 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk.,  
Gies. En Gaas og en Gaasse styked sat for 1 mrk., er 2 mrk.,  
Boehave.  En laasfast fyrre kiste for 2 Sld.,  
I Krobhused. En laasfast fyrre kiste for 1 Sld. 1 mrk., en gl. fyrre kiste foruden laas for 1 mrk., en 
hvid wadmels ullen ofver dynne 3 mrk., en ullen under dynne 2 mrk., en sort ranned hofved pude 
med lin waar for 12 skl., it blaae garns lagen for 12 skl.,  
I For Stuen. En hand qvern med huus og jern seiel for 2 mrk., en røste ballig for 8 skl., 4 gl. straae 
bonds tønder styked for 4 skl er 1 mrk., en nye wefved age dynne for 2 mrk., en spoelskaded 
agedynne for 1 mrk., it nye wefved hiønde for 1 mrk. 4 skl., it gl. dito for 12 skl., it spoel skaded 
benkedynne waar 2 alen lang for 12 skl., 2 øl fieringer á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., it gl. deigne trug for 
8 skl., it gl. fyrrebord for 1 mrk. 8 skl., it gl. haar sigt for 12 skl., it gl. sold for 6 skl., en gl. bag stoel 
for 12 skl., en gl. ploug med behørige forslit jern juhl bøsse løbere og ringe og dret for 5 mrk., it aar 
med bihl 8 skl., en arbieds gl. wogn med 2 gl. stier sat for 6 mrk., en gl. sleede 4 skl., en gl. malm 
gryde er vegtig til penge 2 mrk., en liden mæssing kedel for 2 mrk., en hare for 12 skl., it røste car 
paa 3 fierings stoer 2 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes løsøre middel med forberørte hvis som er 10 
stolperum, hvor af de 4er stolperum er noged bedre ved magt med de andre det tilsammen med alt 
hvis der udi jord og nagel fast fore findis sat for 10 Sld., 
 penge 60 Sld. 6 skl.,  
Saa blef Lars Rasmusen af skifteforwalteren til spurdt om hand hafde meere at angifve dette 
Sterfboe at være til bæste der til hand svarede nej ej at viste meere at angifve end forskrefved 
staar. Saa blef angifven efter skrefne denne S: Qvindis Ifareklæder som er it grønt wadmels skiørt 
for 3 mrk., en sort fifskaftes trøye for 1 Sld., hvis videre Ifare klæder denne S: Qvindis har ejet blef 
angifven at være anvendt paa barned Summa forskrefne Ifare klæder som er taxered andrager for 
7 mrk., som faderen barned i fremtiden, til svarre, og der imod beholder faderen sine egne Ifare 
klæder.  
Hvor  nest blef angifven efter skrefne Gield, og Prætensioner. 
Arist Hansen i Østerlaursker sogn lod fordre 1 Sld. 3 mrk., udlagt it brun blised Hestføll for 2 Sld., til 
ofvers 1 mrk. :/: 
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Mons Joensen i Østerlaursker sogn lod fordre 1 Sld. 3 mrk., udlagt it sort belted studnød for 6 mrk., 
forde blefne 1 mrk., :/: 
Peder Nielsen Glaser i Østermarie sogn lod fordre 2 mrk., udlagt en hand qvern med huus og jern 
seiel for 2 mrk., :/: 
Sogne Præsten Hr: Jørgen Ancher lod fordre for liigtieneste 2 Sld., udlagt en røe Koe for 5 Sld., til 
ofvers 3 Sld., :/: 
Sogne deignen Olluf Andersen lod fordre for liigtieneste 1 Sld., udlagt 4 straae bonds tønder for 1 
mrk., en nye wefved agedynne for 2 mrk., en spoel skaded agedynne for 1 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart, eller begrafvelsis bekaastning blef hendis efter lefvende mand Lars 
Rasmusen samtyked vederlaug for penge 10 Sld., udlagt en kolsort Hoppe for 7 Sld., en brun 
herred Koe for  4 Sld., til ofvers 4 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage og salarium 1 Sld., hos Sogne præstens udlæg 1 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 2 Sld., hos sogne præstens udlæg af forde Koe at hafve 2 
Sld., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt ved udfarttens udlæg at hafve disse 3 mrk.,  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl., er 1 mrk., udlagt hos det stempled papir at 
hafve de 1 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 21 Sld.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling penge 39 Sld. 6 skl.,  
Hvor af Faderen tilkommer dend halfve part som er 19 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Og daatteren dend anden halfvepart som, of er penge 19 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Og som faderen er self wærge for sti barn saa efter hans begiæring, er nu andu ndig, til ham self 
eller barneds laad at giøre Spetial udlæg, men faderen Lars Rasmusen benefnte sit barn i 
fremtiden at svare til sin udreignede møderne arf af løsøre saa og de 7 mrk., af sin S: Moders 
Ifareklæder, og naar det efter kommis, saa beholder faderen der imod forskrefne registrede gods 
saavidt ej til Gieldens betalning findis udlagt, ved dette skifte er slutted, hvilked at saa er tilganged, 
og Passeret dens til widnisbiurd forskrefne voris hender og signeter skiftestæden Ut Supra. Jep 
Hansen. 
Peder P:M:S: Morttensen.            Lars L:R:S: Rasmusen.  
 
Og bestaar faderens andeel 19 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  udi efter skrefne en sort blaked Hoppe er sat for 
5 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., 2 gl. Gies for 2 mrk., en laasfast fyrre kiste i Krobhused for 1 Sld. 1 
mrk., en gl. fyrre kiste uden laas for 1 mrk., 2 ølfieringer for 1 mrk. 4 skl., it deigne trug for 8 skl.,  it 
gl. fyrre bord for 1 mrk. 8 skl., it gl. haar sigt for 12 skl., it gl. sold for 6 skl., en bag stoel for 12 skl., 
en ploug med forde behør for 5 mrk., it aarmed bihl for 8 skl., en gl. arbieds wogn med 2 gl. stier 
for 6 mrk., helften af hused er sat for 5 Sld., en malm gryde er vegtig til penge 2 mrk., til ofvers 7 
skl.,   19 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
 
Og den S: Qvindis med bemælte sin mand auflede daatters anpart er 19 Sld. 2 mrk. 3 skl., der for 
tillagt en sort skiolded Koe for 5 Sld., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en laasfast fyrre kiste for 2 
Sld., en hvid wadmels ullen ofver dynne for 3 mrk., en ullen under dynne for 2 mrk., en sort ranned 
hofved pude med lin waar paa for 12 skl., it blaargarns lagen for 12 skl., en røste ballig for 8 skl., it 
nye wefved hiønde for 1 mrk. 4 skl., it gl. dito for 12 skl., it spoelskaded benkedynne waar 2 alen 
lang for 12 skl., Helften af hused for 5 Sld., en gl. sleede for 4 skl., en liden mæssing kedel for 2 
mrk., en harre 12 skl., it røstecar paa 3 fieringer stoer 2 mrk., hos faderens laad 7 skl.,  
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19 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
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Anno 1704 Dend 29 April, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvitation efter afgangne  Anders Sivartsen S: hustru Kirsten Hans daatter, som 
boede og døde paa dend 31 Fæste boe beliggende udi  Clemmedsker sogn. Imellem  denne S: 
Qvindis efter lefvende børn som er 2 sønner og 3 døttre hvor af  
 
Dend eldste søn er Sivart Andersen 6 aar gl. for hammen er faderens half broder Hans Andersen 
boende i Østerlaursker sogn, forhen efter faderen dend 18 Dec: 1703 til ordned at wærge. 
Dend yngste søn er Hans Andersen 4 aar gl. for ham er i ligemaade til wærge anordned hans faders 
fuld broder Mons Sigvartsen boende i Gudhiem. 
Dend eldste daatter Elisabeth Andersdaatter 8tr aar gl. for hende er og forhen til wærge anordned  
hendis Morbroder Peder Hansen boende i Skernede bye i Clemmedsker sogn. 
Dend anden daatter er Marne Andersdaatter paa 2ded aar gl. for hende og forhen til wærge 
anordned hendis Morbroder Mortten Hansen paa Kuregaarden i Clemmedsker sogn,  
Ded  sidste barn som denne S: Qvinde døde strax efter sin barnefødsel fra, og med bemælte sin S: 
Mand Anders Sigvartsen aufled hafver navnlig Karne Anders daatter paa 8te uger gl. for hende er 
nu til wærge anordnet dette barns faders søstermand Jens Madsen boende paa Holmen i 
Wæstermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Hans Morttensen  og Lars Hansen paa 
Biørnegaarden, begge boende i bemælte Clemmedsker sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, 
og Passeret som her efter følger. 
 
En røe grimmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en liden røe hielmed Koe for 5 Sld., findis en sort herred Koe 
som tilhør Elsebeth Sigvardsdaatter hvilken Koe her i boet i winter er ofver føed og burde væred 
her i sommer men ved denne  forretning sættis for lowen, af forde wurderings mænd og her til 
boet anføris for 1 Sld., en brun Qvige kalf for 3 mrk.,  
Faar og Lam. 5 gl. Faar med sin grøde á 4 mrk er 5 Sld., it fior gl. gimmerlam sat for 2 mrk. 8 skl.,  
I gaarden it sengested for 2 mrk., i Østerlade it lided sengested for 1 mrk., en jern gryde som dend 
eene foed er afstødt dend halve part er sat for 1 Sld., en anden jern gryde sat for 1 Sld. 2 mrk., en 
tønde hafre i kuregaarden i Clemmedsker sogn beliggende er sat for 2 mrk. 4 skl., it fyrre bord med 
oben foed og skuffe for 6 mrk., it lided syed hiønde med lapped skin under for 12 skl.,  en syed 
agedynne med skin waar under for 3 mrk. 8 skl.,  
Sengeklæder. 
En lang hvid wadmels hofved dynne for 2 mrk. 8 skl., en hvid wadmels pude uden lin waar for 1 
mrk., en lapped olmerdugs pude uden lin waar for 1 mrk.,  
Niels Madsen for sin umage her i boet er samtyked af de vedkommende at nyde 2 gl. Gies med sin 
afgrøde at beholde, og der for ej blef  sat.  
En gl. blaae ranned ullen dynne for 3 mrk., en lapped ullen hvid under dynne for 2 mrk., it 
blaargarns lagen for 2 mrk., 2 linnen brue lærred waar med strik á 3 mrk er 6 mrk.,  
Denne S: Qvindis Ifare eller gangklæder er en sort fifskaftes half kioel med hegter udi for 3 mrk., it 
sort fifskaftis skiørt for 3 mrk., it røt wadmels skiørt for 3 mrk., en røe wadmels trøye for 1 mrk., en 
sort fifskaftis mands kioel med graat ulled og linned under foer for 4 mrk., en nye blaargarns sek 
for 1 mrk. 8 skl., en half slit blaargarns serk for 1 mrk., en blaargarns opleed for 12 skl., it brue 
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lærreds forklæde med en bred udi og it lided sort bon udi for 1 mrk. 4 skl., it gl. blaargarns 
forklæde for 4 skl., en gl. sort silke hufve med it lided lin til med knipling paa for 1 mrk., findis i 
boet en gl. laasfast fyrre kiste som er o pandt sat af Anders Hansen i Østerlaursker sogn for 2 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes løsøre til penge 35 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Saa blef de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt om de at angifve til dette boes middel der 
til de svarede ej videre at være end forskrefved staar.  
Saa blef angifve efterskrefne Gield og Prætensioner og er der til giort udlæg som her efter følger 
nemlig. 
Sogne Præsten Hr: Olluf Jensen Aalborg lod fordre for liigbegeingelsen 1 Sld., udlagt af en røe 
grimmed Koe at hafve 1 Sld., :/: 
Sogne Deignen Peder Jacobsen Weier for lig beigningelsen til kom 1 mrk. 8 skl., udlagt af en røe 
grimmed Koe at hafve 1 mrk. 8 skl., :/; 
Skov rideren Hans Eriksen lod fordrer forstrekning til begrafvelsen penge 2 Sld. 2 mrk., udlagt af en 
røe grimmed Koe at hafve 10 mrk., :/: 
Peder Horbye  i Røe sogn lod fordrer for fisk 14 skl., udlagt en liden gl. tiende for 6 skl., nu liden 
kierne 8 skl., :/: 
Peder Jørgensen i Clemmedsker sogn fordred 1 mrk., udlagt en lapped olmerdugs pude uden lin 
waar for 1 mrk., :/: 
Peder Hansen ibiden fordred penge 14 skl., udlagt af en røe grimmed Koe 14 skl., :/: 
Udlagt en lapped ullen hvid under dynne for 2 mrk., :/: 
Peder Rosmand i Rønne lod fordrer efter forige skifteforretning som endnu staar ubetalt 5 mrk. 10 
skl., udlagt af en røe grimmed Koe at hafve 5 mrk. 10 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage og salarium 4 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 Sld., udlagt it fyrre bord i stuen med oben foed og skoffe for 6 
mrk., en jern gryde 6 mrk., Stempled papir til det forige og dette skiftebref 6 mrk., udlagt en jern 
gryde for 4 mrk., en pude uden lin waar for 1 mrk., en tønde Haure for 2 mrk. 4 skl., til ofvers 1 
mrk. 4 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt it syed hiønde med skin waar 
for 2 mrk., it syed hiønde med skin waar og wipper for 2 mrk., :/: 
Det minste spæde pigebarn Karne Andersdaatter som Jens Madsen paa Holmen er nu til sat at 
wærge for er udlagt til fosterløn efter ofvervielse paa Sterfboet for 11 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt en 
liden røe hielmed Koe for 5 Sld., foreløn af en  sort herred Koe Elsebeth Siverdsdaatter tilhør 1 Sld., 
en brun Qvige kalf for 3 mrk., I gaarden i sengested for 2 mrk., en syed agedynne med skin waar 
under for 3 mrk. 8 skl., en lang hvid wadmels hofved dynne for 2 mrk. 8 skl., en gl. blaae ranned 
ullen ofverdynne for 3 mrk., it blaaegarns lagen for 2 mrk., en sort fifskaftes mands kiol for 4 mrk., 
hos Mortten Hansen 4 skl., it lided syed hiønde med lapped skin waar under for 12 skl., 2 finne 
spanne for 8 skl., en finne kitte for 3 skl., en smør bøtte for 2 skl., en gl. ølfiering for 2 skl., it 
blaargarns forklæde for 4 skl., :/: 
Dend anden daatter Marne Andersdaatter som er paa anded aar gl. og morbrodre Mortten Hansen 
i Kuregaarden er wærge for, og til foster løn bevilged 6 Sld. Udlagt 5 Faar med sin afgrøde for 5 
Sld., it fior gl. Lam for 2 mrk. 8 skl., it sengested i Østerlade for 1 mrk., en blaar garns opleed for 12 
skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Dend eldste daatter Elisabeth Andersdaatter som morbroderen Peder Hansen er wærge for er og 
til fosterløn bevilged 2 Sld., udlagt en kiste i pandt fra Anders Hansen i Østerlaursker sogn for 2 
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mrk., en nye blaae garns seek for 1 mrk, 8 skl., en dito for 1 mrk., it brue lærreds forklæde for 1 
mrk. 4 skl., af en tønde Hafre penge 1 mrk. 4 skl., en hufve og lin for 1 mrk., :/: 
Dend yngste søn Mons Andersen som Mons Sigvartsen i Gudhiem er wærge for er til opforstning 
bevilged 2 Sld., udlagt it lærrits pude waar med strik er sat for 3 mrk., en sort fifskaftes half kiol 
med hegter for 3 mrk., it sort fifskaftes skiørt for 3 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Dend eldste søn Sigvart Andersen som Hans Andersen i Østerlaursker sogn er wærge for er til 
forsterløn bevilged 2 Sld., udlagt it brue lærrits pude waar med strik for 3 mrk., it sort wadmels 
skiørt for 3 mrk., Hos Mons Sigvarts udlæg 1 mrk., en røe wadmels trøye 1 mrk.,  
Summa Andrager Forschrefne Prætensioner til penge 35 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
Saa at ey noged videre er blefven arfvingerne imellem at deehle, og fordi disse denne S: Qvindis 
efter lefvende børn, alle ere af ringe alder, behøfver de forskrefne udlæg en hver til opforstning, 
og fremtarf. Hvor ved wærgerne her med anbefallis, at de forholder sig med børnen efter lowen. 
Som de for Gud og øfrigheden i sin tid agter at forsvare der ved dette skifte er slutted, Hvilked at 
dette saa leedis er til ganged og Passeret des til vidnisbiurd under vor hender of signeter 
skiftestæden Ut Supra.      H. Brugman.          Hans H:A:S: Andersen.         Peder P:H:S: Hansen. Mons 
M:S:S: Sigvartsen.          Mortten M:H:S: Hansen.         Hans Morttensen.    
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Anno 1704. den 30 Aprill, er efter lovlig giorde tillysning, holden registering og wurdering samt 
skifte og Liqvidation efter Anders Nielsens Sahl: Hustru Kirstene Clausdaatter, som boede og døde 
paa det 18 wornede beliggende i Westermarie sogn. Imellem denne Sahl: Mands efterlefvende 
mand bemelte Anders Nielsen paa ene side og paa anden side begge deres sammen auflede børn, 
som er 2 sønner og en daatter, hvor af  
 
Dend eldste søn er Mons Andersen paa 60 aar gl. 
Dend yngste søn er Anders Andersen 3 uger gl.  
Daatteren er Pernille Andersdaatter 8 aar gl. 
 for dem er faderen Anders Nielsen self wærge, og Børnens Moderfader Claus Monsen Kempe som 
var nu her tilstæde, og er boende paa Tingstaa at være tilsyns wærge med faderen. 
 
Hvor paa Rettens viegne var ofverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Arist Ibsen  og Niels Ibsen begge boende i 
bemælte Westermarie sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter 
følger. 
 
Qveg. 
En sort grimmed Koe er sat for 5 Sld. 2 mrk., en røe Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe røgged qvige 3 
Sld., it sort røgged Tyrnød 1 Sld. 1 mrk., en røe hielmed Qvigekalf for 1 Sld. 1 mrk.,  
Heste og Hopper. 
En sort snoppet og stierned Hest gilling er sat for 14 Sld., en brun gillet Foele i 3 aar gl. for 10 Sld., 
en brun small blisset gilling for 7 Sld., en sort Hoppe for 7 Sld., en guhl brun skimled Hoppe for 7 
Sld.,  
Faar. 10 stykker unge og gamle Faar, dem med sin afgrøde sat for stykket 3 mrk. 8 skl er 8 Sld. 3 
mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies hvor af er ingen afgrøde kommen støkket sat for 1 mrk er 2 mrk.,  
Svin. En hvid Soe for 3 mrk. 8 skl., en liden graa Soe 2 mrk. 8 skl.,  
I Gaarden. 
En arbiedswogn med smaa stier jerned hammell med kabell tøm og halsseeler er sat for 6 Sld., en 
gl. Ploug med jern og lenke og en brakke hammell juhl for 1 Sld. 2 mrk., en træ tinned harre 1 mrk., 
en dito for 8 skl., it gl. aar med bihl paa 12 skl.,  
Sengeklæder I Krobhused, i Søndre seng. 
En ullen ranned overdynne for 2 mrk., en graa ullen underdynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen 
hoveddynne 1 mrk. 4 skl., en graa ranned hoveddynne 1 mrk., it gl. blaargarns lagen 12 skl.,  
I Nørre Seng ibm. 
En hvid ullen ofverdynne for 2 mrk., en graa ullen underdynne 2 mrk.,  
Nok i Krobhused. 
En gl. fyrre kiste foruden laas og hengsler 1 mrk. 4 skl., en straabonds tønde 4 skl., en gl. fiering 2 
skl., en øhl half tønde for 12 skl.,  
Paa Tilled. 
5 tønder Haufre á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 1½ tønde Biug a 5 mrk er 1 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
En sies med bom og ringe for 1 mrk., en kalke for 1 mrk., en gl. kalke tønde 8 skl.,  
I Stuen. 
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It fyrre bord med en oben egefoed uden skoffe for 1 Sld. 3 mrk.,  
Tilstaaende Gield. 
Anders Barqvorsen i Westermarie sogn er skyldig her til boet efter Claus Mons hustruis skiftebref 
penge 1 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Item Bertel Ottesen Skomager boende i Rønne er skyldig her til boet 1 Sld. 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middell til penge 93 Sld. 14 skl.,  
Hvornest blef angifven efterskrefne denne Salig Qvindes iFareklæder som er wurdered af forde: 
mænd saaleedes.it blaat ullet og linned skiørt for 2 Sld.,it sort fifskaftes skiørt er sat for 2 Sld., it 
røt wadmels skiørt for 1 Sld. 1 mrk., en pollemites halst kioll for 2 Sld. 2 mrk., en sort fifskaftes 
trøye 1 mrk. 8 skl., it grønt florets snørlif med mæssing maller udi for 1 mrk. 8 skl., en sort klædes 
hufve med taftes gl pull 1 mrk., er 8 Sld. 3 mrk.,  
Her imod beholder faderen sine egne Ifareklæder, og deeles forskrefne denne Sahl: Qvindes 
Ifareklæder imellem denne Sahl: Qvindes efterlefvende 2 sønner og en daatter, er der af 
broderlaad penge 3 Sld. 2 mrk., og søsterens laad 1 Sld. 3 mrk., Som faderen dem i sin tilsvarer. 
Saa blef Anders Nielsen og denne sahl: Qvindes fader af skiftebetienterne tilspurt, om de hafde 
meere løsøre at angifve til dette Sterfboets middell der til de svarede ey widere at være end 
andgifvet er og forskrefvet staar, hvor ved saa Skiftes registering er Slutted. 
Hvornest blef angifven efter skrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og Prætensioner Nemlig. 
Ved meddeelte efterretning i Bogclarringen under øfrighedens hender dend 28 Aprill 1704, 
befindes Anders Nielsen at reste till Ambtstuen for 1703 7 Sld. 1 mrk. 8 skl., Udlagt 5 Tønder 
Haufre á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 1½ tønde Biug 1 Sld. 3 mrk. 8 skl., en røe røgged Qvige for 3 Sld.,  
Henning Bohne i Rønne møtte her paa Sterfboet og efterseet regenskab imellem ham, og Anders 
Nielsen befantis at Anders Nielsen er til Hennng Bohne skyldig, som vedgikes penge 50 Sld. 2 mrk. 
13 skl., Her for til forsikring stilled efter skrefne, en sort snopped og stiernet Hest for 15 Sld., wn 
sort grimmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en brun gillet Foele i 3 aar 10 Sld., en rød Koe for 5 Sld. 2 mrk., 10 
Faar a 3 mrk. 8 skl er 8 Sld. 3 mrk., som nu for berørte pris er wurderet og nu udlagt, videre 
tilligges Henning Bohne en guhl brun skimled Hoppe for 7 Sld., til overs 3 skl.,  
Niels Hansen i Westermarie sogn fordred arbiedsløn penge 4 mrk., udlagt i Krobhused i Nørre seng 
en hvid ullen ofverdynne for 2 mrk., en graa ullen underdynne for 2 mrk.,  
Skifteforwalteren for sin Solarium i alt 4 mrk., udlagt it sort røgged Tyrnød for 5 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 6 mrk., it rød hielmed qvige kalf 5 mrk.,  
Stemplet papir till skiftebrefvet for 3 mrk., udlagt i Søndre seng i Krobhused én ullen blaa ranned 
overdynne for 2 mrk., en graa ullen ranned hoveddynne for 1 mrk.,  
Wurderings mændene for deres umage hver 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., udlagt forde seng en graa 
ullen underdynne for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 72 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Liqvideret bliver udi behold og til udfarten og fosterløn, denne Sahl: Qvindes efterlefvende mand 
Anders Nielsen ey ringere kand bereignis penge 20 Sld. 2 mrk.,  
Saa at inted er overblefven børnen og faderen imellem att deele, I henseende till børnen er saa 
ringe 
Af alder, der for faderen Anders Nielsen berørte 20 Sld. 2 mrk., udi det over blefne løsøre at 
børnens Moderfader Claus Monsen Kempe er samtykket som forbillig eragtes. Ellers blef nu af 
børnens Moderfader Claus Kempe angifven at endnu rester denne Sahl: Qvindes arfve part og 
Jordepenge af dend 60 gaard paa Tingstaa i Westermarie sogn som børnens moder fader Claus 
Monsen Kempe paa boer, paa hvilken 60 gaard endnu ingen endelig udreigning er vorder giort, at 
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nu ey vides hvor meged deraf kand blifve paa denne Sahl: Qvindes andpart, men hvis som det 
kand blive, indgik børnens fader Anders Nielsen, at hand ikke vill have noget deraf paa sin part, 
men fordi at børnen ike tilkommer noged til arfve part af løsøre goedset efter deres Sahl: Moder, 
vill faderen Anders Nielsen gifve sin part til børnen af forberørte 60 gaard, saa att børnen de 
jordepenge hvad det kand blifve, til sammen skall beholde, demmen imellem at deele efter lowen. 
Hvilket at saa er tilganged og Passered og som forskrefved staar ubrødelig holdes og efter kommes 
skall. Ej angaf sig fleere efter skiftebetienternes anfordring med videre krauf end foran findes 
indført. Des till vidnisbiurd under vore hender og signeter. Skiftestæden Ut Supra. H: Brugman. 
Anders A:N:S: Nielsen  Claus Monsen Kempe.   Arist Ibsen. Niels Ibsen. 

  

bornholmerting.dk 236



Anno 1704 Dend 2 May. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvitation efter  Jens Jacobsens  S: hustru Kirstene Peders daatter, som boede og 
døde paa ded 2ded Wornede beliggende i Kæirbye i Knudsker sogn. Imellem  denne S: Qvindis  
efter lefvende Mand bemelte Jens Jacobsen paa eene sidde og paa anden sidde denne S:Qvindis  
børn, som er 2 sønner og en daatter. Hvor til Jens Jacobsen er stiffader hvor af. 
 
Dend eldste søn er Hans Jensen under Militien og vidis ej retter end at hand nu er i Kiøbenhavn udi 
hans Absens er Søstermanden Rasmus Hansen boende i Stovsdal tilordned for ham at være 
tilsiunswærge. 
Dend anden søn er Mads Christophersen som er Soldat paa fæstningen Christians Øe, og der dra 
forleeden  ane hafver taged Rømming, for hans laad til ordris hans Stiffader Jens Jacobsen indtil 
videre at svare,  
Daatteren Marne Christophersdaatter i ekteskab med bemælte Rasmus Hansen 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Christen Pedersen  og Peder Hansen begge 
boende i bemælte Knudsker sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En slet brun Hest gilling 8 Sld., en sort brun Hoppe for 6 Sld., en gul brun lided stierned Hoppe for 
4 Sld.,  
Qveg. 
En røe stierned Koe for 6 Sld., en sort hielmed Koe for 5 Sld., en ung røe braaged Koe for 4 Sld.,  
Faar. 15 styker unge og gl. Faar med sin afgrøde styked sat ofver hofved for 3 mrk. 8 skl., er 13 Sld. 
8 skl.,  
Gies. En gl. Gaas og en Gaasse med sin afgrøde á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
Sengeklæder. 
En sort ranned ullen sengedynne for 3 mrk., en dito for 2 mrk., it groft bruegarns lagen for 3 mrk., 
it blaar garns lagen for 2 mrk., en mæssing kedel paa en kitte stoer for 3 mrk., en gl. ploug med 
forslit jern, og videre behør for 1 Sld., en gl. arbieds wogn med smaa stier hammel tøm og 
halseeler og jern nagle for 1 Sld., en seis med bom og ringe for 8 skl., en lyng rifve for 4 skl., it gl. 
tørf jern for 4 skl., en gl. krak øpse for 6 skl., en gl. jern tyfve for 4 skl.,  
I Stuen. 
It gl. fyrreskrin med jern hengsler og laas for 3 mrk., en gl. ege kiste med laas og hengsler for 3 
mrk., Saa blef de vedkommende af skifte betienterne tilspurdt om de hafde meere at angifve til 
dette boes middel der til de svarede ej videre at være med forskrefved staar da er forskrefne  
angifne boes middel sammen reigned som andrager til penge 53 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder angaaende da blef angifven at de være af ringe werd, og hvad de 
vare saa bekom denne Q: Qvindis daatter med en hafvende mand Rasmus Hansen demmen at eje, 
og beholde saa som sønnerne efter faderens død hafver bekommet deris S: faders Ifareklæder 
som saaleedis blefven her paa Sterfboet angifven, og vedstaaed,  
hvor nest blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg 
som følger,  
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efter med deelte Qvitering i bogclaringen Jens Jacobsen er med deehlt under øfrigehedens hender 
den 7 April 1704. befindis at ej her af dette wornede resterer noged til 1. may 1704. og fordi dette 
wornede en ringe i sin tilliggende er de 2 skep. Rug som her ved dette wornede i sidst afvigte efter 
høst er saaed bevilged af de vedkommende med sin afgrøde, at forblifve til afreed seelen for 1704.  
Jørgen Raasman i Rønne møtte her paa Sterfboet, og fordrede som er af han forstrakt til denne S: 
Qvindis begrafvelse og nu vedgikes 5 Sld. 15 skl., udlagt 6 Faar med sin afgrøde á 3 mrk. 8 skl., er 5 
Sld. 1 mrk., til ofvers 1 skl., :/: 
Niels Johansen Smid boende i Rønne fordred efter sin sedel som er for arbiedsløn opdrager 6 mrk. 
8 skl., udlagt en sort ranned ullen sengedynne for 3 mrk., it groft bruegarns lagen for 3 mrk., en 
seis med bom og ringe for 8 skl., :/: 
Hans Nielsen Smid boende i Rønne fordred for en tønde ølpenge 3 Sld. 2 mrk., udlagt  en ung røe 
braaged Koe for 4 Sld., til ofvers 2 mrk.,  
Mikel Hansen Møllen boende i Rønne lod fordre 2 mrk., udlagt hos Hans Nielsen Smids udlæg at 
hafve 2 mrk., :/: 
Blef angifven for lig begiengelsen at rester til Sogne Præsten penge 2 mrk., udlagt en sort ranned 
Ullen senge dynne for 2 mrk., :/: 
Deignen tilkommer iligemaade 1 mrk., udlagt it blaargarns lagen for 2 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Anders Jensen boende i Rønne lod fordre for at grafve til denne S: Qvindis liig penge 1 mrk., udlagt 
ved Deignens udlæg 1 mrk. :/: 
Skifteforwalteren forsin Saalarium 4 mrk.,skifteskrifveren for umage i alt 8 mrk., udlagt 4 Faar med 
sin afgrøde hver for 3 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk., :/: 
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlæg ved skifte betienterne udlagt 2 mrk., af en 
mæssing kedel 1 mrk., :/: 
Wurderings mænderne for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt  af forde mæssing krul ar 
hafve 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelse bekaaarning blef hendis efterlatte mand, bevilged 
og samtyked penge 15 Sld., tillagt forde wogn 1 Sld., en ploug med behør for 1 Sld., en sort brun 
Hest gilling for 8 Sld., en sort brun Hoppe for 6 Sld., til ofvers 4 mrk., :/: 
Bohl Johansdaatter fordred tienesteløn 4 mrk., udlagt ved udfarten 4 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner penge 32 Sld. 7 skl.,  
Ligned blifver behold, og til deehling penge 21 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Hvor af denne S: Qvindis efterlefvende mand Jens Jacobsen tilkommer dend halfvepart som er 
penge 10 Sld. 3 mrk. 9½ skl.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem denne S: Qvindis arfvinger som er 2 sønner og en daatter 
er der af en broderlaad penge 4 Sld. 1 mrk. 7 skl., og søsterens laad er 2 Sld. 11½ skl.,  
For Stiffaderen Jens Jacobsens laad som er 10 Sld. 3 mrk. 9½ skl., er udlagt en gul brun lided 
stierned Hoppe for 4 Sld., en røe stierned Koe for 6 Sld., it Faar for 3 mrk. 8 skl., med sin afgrøde, 
hos Jørgen Raadmans udlæg 1 Skl.,  hos daatter manden Rasmus Hansen ½ skl., :/: 
Dend eldste søn Hans Jensen søn søstermanden Rasmus Hansen er wærge for tilkommer i arf efter 
sin S: Moder 4 Sld. 1 mrk. 7 skl., tillagt 3 Faar med sin afgrøde á 3 mrk. 8 skl., er 10 mrk. 8 skl., it 
fyrre skrin med laas og hengsler for 3 mrk., hos Mads Christophersens udlæg 2 mrk. 9 skl.,  en lyng 
rifve for 4 skl., it tørf jern for 4 skl., en krak øpse 6 skl., en jerntyfve 4 skl., hos sin søstermand at 
hafve 4 skl., :/: 
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Dend anden søn Mads Christophersen som Stiffaderen Jens Jacobsen er nu til videre tilordnet 
wærge for tilkommer i arf efter forde sin S: Moder penge 4 Sld. 1 mrk. 7 skl., en sort hielmed Koe 
er sat for 5 Sld., til ofvers 2 mrk. 9 skl., :/: 
Daatteren Marne Christophersdaatter som er i ekteskab med Rasmus Hansen tilkommer i arf efter 
moderen 2 Sld. 1 skl., tillagt der for it Faar for 3 mrk. 8 skl., 2 gl. Gies 2 mrk. 8 skl., en gl. kiste med 
laas og hengsler for 3 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Efter at saa var udlagt, blef igien af skifte betienterne tilspurdt de vedkommende om de hafde 
meere at angifve til dette boes middel eller videre bort skyldige Gield og Prætensioner, hvor til de 
svarede ej at vide meere end angifved er og forskrefved staar, ej heller angaf sig flere videre 
Prætensioner end foran findis indført, hvor ved saa dette skifte er slutted hvilked at saa er til 
ganged og Passeret som forskrefved staar Testerer. H: Brugman.       Peder P:H:S: Hansen.  
 Christen C:P:S: Pedersen.        Jens J:J:S: Jacobsen.         Rasmus R:H:S: Hansen. 
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Anno 1704 Dend 6 May, er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvitation efter  Mons Jørgensens  S: hustru Karne Hans daatter, som boede og 
døde paa ded 7 Wornede beliggende udi Bohlsker  sogn. Imellem  denne S: Qvindis  efter lefvende 
Mand bemelte Mons Jørgensen paa eene side og paa anden side, denne S: Qvindis med bemælte 
sin mand auflede børn,  som er 1 søn, og 3 døttre, hvor af  
 
Sønnen er Jørgen Monsen paa 10de aar gl. 
Dend eldste daatter er Kirstine Monddaatter paa 7de aar gl.  
Dend anden daatter er Gunnel Monsdaatter paa 4er aar gl.  
Dend yngste daatter er Margreta Monsdaatter 32 ugger gl.  
For dem er bemælte faderen efter lowen self wærge og forelagt denne S: Qvindis morbroder Hans 
Nielsen Bønnik, og denne S: Qvindis søster mand Erik Nielsen begge boede i bemælte Boehlsker 
sogn, at være tilsiuns wærge med faderen. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  med sin fuldmegtig Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye, møtte, og her paa Sterfboet Jes Rask boende i Rønne, for sig self saa og paa 
Mortten Bohnis Stads Capitain i Hasles weigne som huusbond, ofver denne gaards land gilde saa 
vit den er berettiged med fæste og alt, og formoded Jes Rask, paa egene, og Mortten Bohnis 
weigne, at Welb: Hr: oberser ike kand hafve, dend magt, at lade dette skifteforwalter saa som 
Hans Kongl: May: hafver væred saa naadig at Consered dette heele lands Previliger, og som altid 
hafver værred at husbonden som hafver byed saadan goeds som dette wornet kaldis fri wornede , 
naar nogen der paa ved døden er afgangen hafver husbonden self forwalted skifterne, hvor for Jes 
Rask paa sin igien, saa vel som paa Mortten Bohnis weigne. Dette skifte formeen dem at til komme 
at forwalte med mindre, at her paa skiftestæden vorder fremlagt Hans Kongl: May: eller naadigst 
bref, og beafling, at hans welb: saadan fri wornede goeds skal forwalte naar husbonden self er i 
lifve, og en anden det beboer, Hvilke ord Jes Rask self her paa Sterfboet nu i dag lod indføre 
Gregers Christensen forholte sig efter den ordre som velbekomst Welb: Hr: Obersten dend 5 may 
1704. til ham gifved hafver hvor udi ej noget skifte er Exceperet, hvor for Gregers Christensen 
paatager sig dette skifte paa Welb: Hr: Oberstens weigne at forwalte, Jes Rask vil formode at 
Gregers Christensen sig ike indtienger dette skifte at forwalte, efter som Jes Rask tvifler paa, at 
Gregers Christensen kand med end bekræfte, at det ham jo witterligt er at bonden til saadant 
goeds her paa landed pleier at forwalte fuldmægtigen Gregers Christensen paa Welb: Hr: 
Oberstens weigne for blef ved sin forige meening som er indført, og formeen ingen kand være 
husbond ofver noged gods med mindre hand eier saa meged jordegods som lowen, om formælder 
skifterne at forwalte, hvor til hand sig Reseret, møtte og skifteskrifveren Henrik Brugman, paa 
samme skifte er til wurderings mænd  opmelded Jens Hansen og Hans Larsen begge boende i 
Boehlsker sogn, hvor da er forefunden fremvist og Passeret som her efter følger nemlig. 
 
Qveg. 
En røe røgged Koe er taxered for 5 Sld. 2 mrk., en røe Koe for 5 Sld., en sort røgged Koe for 4 Sld., 
endnu en sort røgged Koe for 4 Sld., en røe røgged stud for 7 Sld. 2 mrk., en hvid blegged stud for 
7 Sld. 2 mrk., en røe herred stud for 6 Sld. 2 mrk., en blaked stud for 5 Sld. 2 mrk., en røe stierned 
Qvige for 4 Sld., en røe skiolded Qvige 3 Sld. 2 mrk., it sort røgged Qvigenød for 2 Sld., it røe 
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røgged Qvigenød for 3 Sld. It sort grimmed studnød for 1 Sld. 2 mrk., it røe belted studnød for 1 
Sld. 2 mrk., en røe røgged studkalf for 3 mrk.,  
Heste og Hopper 
En røe belted ugilled Hest for 8 Sld., en brun blised Foele som er gilled 4 Sld., en brun blaked 
Hoppe for 7 Sld., en ung brun Hoppe for 5 Sld., en gl. brun blised Hoppe for 3 Sld., en brun stierned 
Hest gilling er sat for 14 Sld.,  
Faar. 14 styker unge, og gl. Faar som er nu ved svaghed styked med sin afgrøde er sat for 3 mrk er 
10 Sld. 2 mrk.,  
Svin. En graae belted galt for 1 Sld., en dito for 1 Sld., en graae sanded galt for 1 Sld., en dito for 1 
Sld., 2 graae belted galted á 2 mrk.  skl., er 1 Sld. 1 mrk., en graae sanded galt for 2 mrk. 8 skl., en 
graae orne 2 mrk., en graae soe for 3 mrk., en hvid Soe for 3 mrk., 2 graae beltede Søer á 3 mrk er 
6 mrk.,  
Gies. 6 gl. Gies, og en Gaasse med sin afgrøde á 1 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Kaabber Ware. 
En brendevins pande paa en half tønde stoer er vigtig til penge 12 Sld., en kaabber kedel paa1½ 
tønde stoer er vigtig til 6 Sld., en kaabber kedel paa 2 spanne er vegtig til 3 Sld. 2 mrk., en gl. liden 
mæssing kedel for 2 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. ploug med forslit jern juhl bøsse løbere, og ringe for 1 mrk. 2 mrk., it gl. aar med bihl for 12 
skl.,  en harre med nogle jern tinner og træ tinner for 2 mrk.,  en træ tinned gl. harre for 4 skl., en 
gl. arbieds wogn med smaa stier hammel tøm og halseeler for 2 Sld., it wogn ree med 2 jern videre 
paa klaven og 2 gl. juhl  der til for 1 mrk., 2 nye arbieds juhl foruden jern beslag for 6 mrk., en seis 
med bom og ringe for 2 mrk., 2 lyng rifver á 8 skl er 1 mrk., en jern tyfve for 8 skl., en jern spade 
for 12 skl., en leer hake 8 skl., en jern hand stang for 1 mrk. 8 skl., en dømling naur 8 skl., en 
lundstøke naur 4 mrk., it hug jern for 3 skl., en gl. stok øpse for 4 skl., en gl. haand øpse for 12 skl.,  
I Krobhused.   5 straae bonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 4 skl., it deigne trug 1 mrk.,  
I Stuehused. 
It ølcar paa en tønde stoer 1 mrk. 4 skl., en gl. tønde 12 skl., en røste ballig for 8 skl., 2 gl. øl half 
tønder á 8 skl er 1 mrk., en vand spand 4 skl., en kitte for 3 skl., 2 gl. sy bøtter á 2 skl er 4 skl., Nok i 
Krobhused en gl. laasfast fyrre kiste 1 Sld., nok en gl. laasfast fyrre kiste for 2 mrk., en gl. ege kiste 
foruden laas og hengsler for 3 mrk.,  
I Stuen. It gl. wraae skab med 2 laasfast døre, og it drag rum intand for 1 Sld. 1 mrk., it fyrre bord 
med oben foed for 3 mrk., it anden gl. fyrre bord med oben foed for 1 mrk. 8 skl.,  
Sengeklæder i Krobhused i wester seng. En olmerdugs ofver dynne for 2 Sld., endnu en olmers 
dugs ofver dynne 1 Sld. 2 mrk., en ullen gl. under dynne for 2 mrk., en gl. pude med lin waar paa 
for 2 mrk., it gl. brue garns for 1 Sld.,  
I Øster seng ibiden. En ullen sort ranned ofver dynne 5 mrk., en gl. linnen under dynne for 2 mrk., 
en ullen hofdynne 1 mrk., en gl. pude med gl. lin waar for 8 skl., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 
skl., it syed hiønde med løet kalf skin under 2 mrk., it gl. wadmels med syed hiønde med løet kalf 
skin under 1 mrk., en gl. wefved og dynne for 8 skl.,  
Sæden angaaende som er saaed som er 2½ tønde Rug og 9 tønder Haufre da kand strøe korned 
der af ike sættis for di det er ringe boe men paa Sterfboet blef aftalt, at Mons Jørgensen det saa 
vel som sin afgrøde skal beholde, og der imod svare hvis, af reedsel som dette 7 wornede for 
indeværende aar 1704. skal ydis og betallis til de vedkommende. Saa at der af ej noged til dette 
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Sterfboens middel at anføre helst som strøe Biuged ej nu aldeelis findis i boet Mons Jørgensen, 
angaf at Capitain Stybolt paa Christians Øe er skyldig her til  boet formalt penge 3 Sld., :/: 
Hans Hansen i Nexøe som er tømmer man er efter Mons Jørgens angifvende skyldig her til boet for 
it slagtenød penge 5 Sld., Anders Espersen i Nexøe, er iligemaade her til boet skyldig for Biug som 
hand har bekommed penge 2 Sld., Niels Jacobsen Spillemand i Nexøe er efter Mons Jørgensen 
angifvende her til boet skyldig paa it slagtenød penge 3 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 181 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvor nest blef angifven denne S: Qvindis Ifare eller gang klæder som blef wurdered i følgende 
maader nemlig. En sort pollemettis kiol for 4 Sld., en gl. sort vendt klædis kioel for 1 Sld., en sort 
fifskaftis kioel 1 Sld. 2 mrk., it røt kram fifskaftis snørlif med uekte snorer paa for 1 Sld., it gl. grønt 
flonreds snørlif med uekte snorer paa for 2 mrk., it blaat hiem wefved fifskaftes skiørt med 3 
rodder gimper under om for 2 Sld., it tueded i spengt fifskaftes skiørt 1 mrk. 1 mrk., it røt wadmels 
skiørt for 2 mrk., it gl. blaat lærits forklæde for 1 mrk. 4 skl., it hvid slees læreds forklæde med 2 
bræder udi for 1 Sld., en hvidt skiær dugs forklæde 1 Sld. 2 mrk., it bue garns gl. forklæde for 1 
mrk., en blommed silke tøys hufve med corte bon paa for 2 Sld., it kram lærids lin med knipling for 
1 mrk., it skier dugs knipling tørklæde for 4 mrk.,  Summa 18 Sld. 4 skl., Her imod beholte faderen 
Mons Jørgensen sine egne Ifareklæder hvor med hand var tilfreds og deehlis forskrefne denne S: 
Qvindis Ifare klæder imellem denne S: Qvindis efter lefvende børn som er en søn og 3 døttre er 
der af sønnens laad 7 Sld. 14 7/5 skl., og hvor daatters  laad er 3 Sld. 2 mrk. 7  1/5 skl., som 
faderen berørte sine børn i sin tiid tilsvare, efter forskrefne udreigning. Saa blef Mons Jørgensen, 
og tilsiuns wærge  af skifteforwalteren til spurdt om de hafver meere at angifve til dette Sterfboets 
middel, der til de svarede ej at vide meere end angifved er. Og forskrefved staar,  
Hvor  saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg 
som følger nemlig  
Mons Jørgensen angaf at være skyldig til Amptskrifveren penge 3 Sld 1 mrk. 14 skl., Udlagt 5 Faar 
støket sat for 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., til ofvers 1 mrk. 2 skl., :/: 
Item Mortten Bohne i Hasle tilkommer her i boet som vedgikis af Mons Jørgensen efter afregning 
penge 14 Sld., udlagt en røe røgged Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blaked stud for 5 Sld. 2 mrk., I Krob 
hused i wæster seng en olmerdugs ofver dynne 2 Sld., it brue garns lagen er sat for 1 Sld.:/: 
Mads Bohne Hermans i Nexøe fordred efter sin sedel som Mogens Jørgensen vedgik penge 12 Sld., 
nok fordred paa Truels Morttensens af Boelsker sogns weigne 10 Sld., der af Mogens Jørgensen 
vedgik at være skyldig 8 Sld., de øfrige 2 Sld., vil Mogens Jørgensen ej vedstaa hvor  for 
skifteforwalteren Resolværet, at der som Mads Bohne Hermansen ike vil blifve ved Truels 
Morttensen for de benegted 2 Sld., da er den post henvist til low og rett, i saa maade tilkommer 
Mads Bohne Hermansen her af boet udlæg for 20 Sld., udlagt en røe Koe for 5 Sld., en sort røgged 
Koe for 4 Sld., 9 styker Faar á 3 mrk er 6 Sld. 3 mrk., en brun blised gilled Foele for 4 Sld., en ullen 
hofved dynne i øster seng i Krobhused for 1 mrk., :/: 
Mons Jørgensen angaf at være skyldig til Jes Rask i Rønne for aar 1703. af landgilde 8½ skaalpund 
smør naar 3 skaalpund smør som er ofver ydt ded aar 1702 kortis som anføris efter jorde bogs 
taxten for penge 3 mrk. 8 skl., Jes Rask som var til stæde sagde at hand sig her om ike kunde 
erindre fordi hand ike hafde sin bog hos sig for de 3 mrk. 8 skl., er udlagt en graae belted galt er 
sat for 1 Sld., til ofvers 8 skl., :/; 
Esper Jensen i Wæstermarie sogn fordred efter sin sedel 2 Sld. 2 mrk., udlagt i Wæster seng i 
Krobhused en olmerdugs ofver dynne for 6 mrk., en ullen gl. under dynne for 2 mrk., en gl. pude 
med lin vaar for 2 mrk., :/: 
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Af det wærgemaal som Mons Jørgensen under hender hafver for S: Jep Monsen af Wæstermarie 
sogns daatter Ellen Ibsdaatter, angaf Mons Jørgensen at  hafve opbaared som nu udlæggis 5 Sld., 
wærgemaaled beholder Mons Jørgensen fremdeehlis, og søger resten hos de ved kommende, saa 
vit bemælte hans myndling tilkommer for de 5 Sld., er udlagt en ung brun Hoppe 5 Sld., :/: 
Mons Jørgensen angaf at være skyldig til Sogne Præsten Hr: Hans Sonne 1 Sld., udlagt en graae 
sanded galt for 1 Sld., :/: 
Item til Sogne Deignen Joceph Eriksen 1 mrk., udlagt 2 lyng rifver á 8 skl er 1 mrk., :/: 
Hans Nielsen Bønnik i Boelsker sogn fordred penge  1 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt i Øster seng I 
Krobhused, en ullen sort ranned ofver dynne for 5 mrk., en gl. lin waar 8 skl., en gl. stok øpse 4 skl., 
til ofvers 2 skl., :/: 
Peder Koefoed i Nexøe til kommer efter Mons Jørgensens angifvende penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt it 
sort grimmed stud nød for 6 mrk., :/: 
Mads Lauritsen i Nexøe tilkommer for it klæde ofver liiged til leie 1 mrk. 8 skl., udlagt en jern hand 
stang for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Poul Lassen i Nexøe lod fordre wefve lin 6 mrk., udlagt en gl.  ege kiste foruden laas for 3 mrk., it 
fyrre bord med oben foed 3 mrk., :/: 
Imod denne S Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning saa og for denne S: Qvindis børn er saa 
ringe af alder for dem til opforstring med skoleløn og deris børne lerdoms Information hvilked alt 
sammen at reigne, der for Mons Jørgensen efter aftale nu paa Sterfboet blef samtyked udlæg for 
40 Sld., udlagt  en røe røgged stud for 7 Sld. 2 mrk., en hvid bleged stud for 7 Sld. 2 mrk., en røe 
herred stud 6 Sld. 2 mrk., en røe Bilsed ugilled Hest for 8 Sld., en sort røgged Koe for 4 Sld., it røe 
røgged Qvige nød for 3 Sld., en gl. brun blised Hoppe for 3 Sld., en graae orne for 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin salarium med sin fludmegtig 2 Sld. 3 mrk., Skifteskrifveren for sin umage 
4 Sld., for disse 7 Sld. 2 mrk., og det stempled papir de i be reigned er udlagt en røe stirned Qvige 
for 4 Sld., en røe skiolded Qvige for 3 Sld. 2 mrk.,  wurderings mændene for deris umage hver 2 
mrk., er 4 mrk., udlagt en graae belted galt for 4 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 100 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til Deehling penge 80 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Der af Faderen tilkommer dend halfvepart som er penge 40 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem forskrefne denne S: Qvindis børb som er en søn og 3 
døttre. Er af Sønnens laad penge 16 Sld. 8 skl., Og hver daatters laad er penge 8 Sld. 4 4/5 skl., og 
som faderen Mons Jørgensen self er sine børns wærge, saa beholder hand ded øfrige løsøre goeds, 
og der imod svarer sine børn efter forskrefne udreigning, til deris møderne arf, og der for ej for 
nøden for faderens eller børnens laad særdelis at giøre udlæg, men som før ermælt faderen 
børnen til deris  arfvepart at svare, som lowen tilholder, hvor ved saa dette skifte er slutted efter 
som ingen sig angaf med videre Prætensioner, hvilked at saa er tilganged og Passeret som foran 
findis indført, det til vidnisbiurd under vore hænder, og signeter Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut 
Supra. Gregers Christensen.          H: Brugman.                          Erik E:N:S: Nielsen. Mogens M:J: 
Jørgensen.   Hans H:N:S: Nielsen Bønnik.             Hans Larsen.      Jens Hansen. 
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Anno 1704 Dend 7 May. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvitation efter  Claus Poulsen Hiort   Salig  hustru Margreta Jens daatter, som 
boede og døde paa dend 12 Jord Eiendoms gaard som nu it fæste boe, beliggende udi Boelsker 
sogn. Imellem  denne S: Qvindis  efter lefvende Mand bemelte Claus Hiort  paa eene, og paa anden 
sidde denne S:Qvindis  Moder og sødskende som er hendis moder , en hindis fuld broder, og  2 
fuld søster, hvor af 
 
Moderen er Gunnel Espersdaatter som nu er i Ekteskab med Rasmus Madsen boende i 
Østerlaursker sogn, som ej var tilstæde med bemælte denne S: Qvindis Møder møtte. 
Denne S: Qvindis broder er Hans Jensen for ham er Peder Hansen hans fader broder yolordned at 
wærge som boer paa seigte i Østerlaursker sogn. 
Denne eldste denne S: Qvindis søster er Kirstine Jensdaatter for hende er bemælte stiffaderen 
Rasmus Madsen forhen til wærge anordned. 
Dend yngste denne S: Qvindis fuldsøster er Dotea Jensdaatter som Hans Espersen i Østerlaursker 
sogn er wærge for.  
Nok er denne S: Qvindis hvende half søstre er Kirsten Rasmusdaatter og  
Karen Rasmusdaatter for den er faderen Rasmus Madsen wærge fore boende i Østerlaursker sogn. 
hvor for arfven saaleedis skal deehlis udi 2 brødre og 3 fulde søstre og denne fuld søster laad 
deehlis igien de 2de paa moderens side auflede half søster. Imellem . 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
somme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Hans Laursen sen  og Jens Hansen begge boende 
i bemælte Boelsker sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Qvig. 
En gl. sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., endnu en sort Koe for 4 Sld., en røe røgged Koe for 4 Sld., en røe 
hielmed Koe for 3 Sld. 2 mrk., it røe hielmed Qvigenød for 3 Sld. 2 mrk., it sort grimmed Qvigenød 
2 Sld., en røe røebraaged stud for 1 Sld., en røe Qvigekalf 1 Sld.,  
Heste og Hopper. 
En sort stierned ugilled Hest for 7 Sld., en gl. brun stierned Hest for 2 Sld., en gl. brun Hoppe 1 Sld., 
it brunt Horsøeg i 3die aar gl. for 2 Sld.,  
Faar. 6 unge og gl Faar med sin afgrøde saa som der nu er svage støked er sat for 3 mrk., er 4 Sld. 2 
mrk., en ung Wæhr for 2 mrk.,  
Svin. En røe belted Soe 3 mrk., en graae Soe 3 mrk.,  
Kaabber Ware. 
En liden kaabber kedel paa 3 potter vegtig til 2 mrk., en jern gryde paa en span stoer 6 mrk., en gl. 
syed agedynne med spoelskaded under foer 12 skl., it gl. syed hiønde med løet skin under forred 
for 8 skl.,  
Bohave i Stuen.  
It ege laasfast skin med 2 smaa hand grefver udi for 6 mrk., it lided gl. fyrre bord med oben foed 
for 1 mrk. 8 skl.,  
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I Krobhused en gl. ølhalf tønde for 12 skl., en øl fiering for 8 skl., en en gl. ege kiste uden laas og 
hengsler for 1 mrk., en liden straae bonds tønde 4 skl., en større straae bonds tønde 6 skl., en gl. 
spin rok 2 mrk.,  
I Stue hused. 
En straae bonds tønde 8 skl., en gl. ploug med forslit jern ploug løbere og ringe for 5 mrk., 2 gl. 
wogn ree og 3 gl. juhl 2 gl. Høestier hammel halseeler og tøm det tilsammen sat for 1 Sld., 2 gl. sy 
bøtter á 2 skl er 4 skl., en gl. fyrre kitte for 3 skl., er saaed her ved gaarden i fisked 2/5 tønde Rueg 
og 3 tønder Haure, og fanttis indted Biug at saae. Saa blef der om nu her paa Sterfboet aftalt at 
Claus Hiort skal det tilsammen med sin afgrøde beholde saa vit saaed er, og der imod skal Claus 
Hiort svare til ald af reedensen for denne 12 gaard for 1704. saa at der af ej noged til dette boes 
middel anføre i Tilstaaende Gield efter en Samfrender forretning foran datered den 15 Febr: 1692 
med formand Jep Hansen i Østerlaursker sogn, Passeret paa dend 48 gaard jord Eiendoms i 
bemelte Østerlaursker sogn Passeret og befindis denne S: Qvinde at hafve arfved af bemelte gaard 
først efter sin S: Fader Jens Hansen hofved Summa Penge 4 Sld. 3 mrk. 2 6/7 skl., og efter sin 
afdøde broder 57,7 33/46 skl., er 6 Sld. 10 skl., deraf efter berørte forretnings tilhold reignis anpart 
af renten som denne S: Qvinde aarlig kand tilkommer penge 9 3/7 skl., er i 12 aar 7 mrk. 3 skl., er 
saa som denne Q: Qvinde af hofved Summa, og rente tilkommer 7 Sld. 3 mrk. 13 skl., I lige maader 
tilkommer denne S: Qvinde efter hendis S: Fader som hun arfvede udi dend 42 gaards jorde penge 
som Hans Espersen paa boer i Østerlaursker sogn. Dend 18 juny 1691 penge 3 Sld.,  
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes middel til penge 60 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Denne S: Qvindes Ifareklæder blef efterseet, og af begge  wurderings mændene taxered, og er 
efterskrefne nemlig: 
En sort fifskaftes kioel for 2 Sld., en røe zarsis trøye 1 Sld., en zartis trøye 2 mrk., en gl. braaged 
zartuns trøye 1 mrk. 8 skl., it røe gul wadmels skiørt for 3 mrk. 8 skl., it gl. blaaet fifskaftes snørlif 4 
skl., en gl. baratis hufve for 12 skl., disse Ifareklæder Samtyked Claus Hiort at denne S: Qvindis 
arfvinger slal imellem deehlis, og der imod skal Claus Hiort beholde sinne egne Ifare klæder, og der 
foruden blef Claus Hiort bevilged foed, hans egne klæder ike er saa goede at skal beholde it blaat 
ulled og linned skiørt saa deelis disse 5 Sld., Imellem denne S: Qvindis moder broder 2 fuld og 2 
half søster, er moderens og broderens laad hver 5 mrk. 11 3/7 skl., og broderen lige saa 5 mrk. 11 
3/7 skl., og hver fuld søsterlaad er 2 mrk. 13½ skl., og hver halfsøster laad er 1 mrk. 6 6/7 skl.,  
For  moderens anpart som er 5 mrk. 11 skl., er udlagt en sort fifskaftes kioel for 2 Sld., til ofvers 2 
mrk. 5 skl., :/; 
Broderen for sin anpart 5 mrk. 11 skl., er udlagt it røe gult wadmels skiørt for 3 mrk. 8 skl., hos 
moderen 2 mrk. 3 skl., :/: 
Dend eldste fuld søster Kirstene tilkommer 2 mrk. 13½ skl., tillagt en røe sartis trøye for 4 mrk., til 
ofvers 1 mrk. 2½ skl., :/: 
Dend yngste fuld søster Dortea til kommer 2 mrk. 13½ skl., tillagt en gl. braaged Zartis trøye for 1 
mrk. 8 skl., hos søsteren Kirstene 4 mrk. 2 skl.,  it gl. blaat fifskaftes snørlif for 4 skl., til ofvers ½ 
skl.,:/: 
Begge half søstererne hver tilkommer 1 mrk. 6 6/7 skl., er 2 mrk. 13½ skl., tillagt en sort zartis 
trøye for 2 mrk., en gl. beratis hufve 12 skl., hos moderen 2 skl., :/: 
Saa blef de vedkommende af skifte betienterne tilspurdte om de hafde meere at angifve til dette 
boes middel at angifve, der til de svarede nej ej videre at være end forskrefved staar, hvor nest 
blef angifven efter skrefne  bort skyldige gield og Prætensioner  ved meddeelte efter rettning i 
bogclaringen dend 22 april 1704 er Claus Povelsen Hiort skyldig til amptstuen forfalden det 1 may 
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1704: penge 5 Rd. 6 skl., er 7 Sld. 2 mrk. 6 skl., udlagt de forde jordepenge i dend 48 gaard i 
Østerlaursker sogn som er penge 7 Sld. 3 mrk. 13 skl., til ofvers 1 mrk. 7 skl., :/: 
Claus Hiort angaf at være skyldig til Sogne Præsten Hr. Hans Sonne for tiende, og lig begiengelsen i 
alt penge 6 Sld., udlagt en sort grimmed Qvige 2 Sld., en røe røgged Koe for 4 Sld., :/: 
Kirke tiende rester som wærgen Peder Hansen i Boelsker sogn fordrer en tønde hafre for Aa. 1703 
penge 2 mrk., udlagt en liden kaabber kedel paa 3 potter for 2 mrk., :/: 
Sogne Deignen Joseps Eriksen for lig begiengelsen til kommer 1 Sld., udlagt en røe Qvige kalf for 1 
Sld., :/: 
Mads Larsen i Nexøe lod fordre 5 Sld. 3 mrk. 12 skl., udlagt en gl. sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en røe 
braaged studkalf for 1 Sld., it lided gl. fyrre bord i stuen med oben foes for 1 mrk. 8 skl., 2 sybøtter 
for 4 skl., :/: 
Povel Ertmansen i Nexøe lod fordre arbiedsløn for lig kisten til denne S: Qvinde penge 1 Sld., 
udlagt en gl. brun Hoppe 4 mrk., :/: 
Diderik Funk i Nexøe lod fordre penge 5 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk.,er 6 mrk., til ofvers 1 mrk.,  
Knud Juhl i Nexøe lod fordre 2 mrk. 8 skl., udlagt en spin rok 2 mrk., en straae bonds tønde i stue 
hused for 8 skl., :/: 
Hans Jensen i Boelsker sogn fordred 1 Sld., udlagt 2 gl. wogn ree og 3 juhl. 2 Høe stier hammel tøm 
og halseeler for 1 Sld., :/: 
Jens Smid i Boelsker sogn lod fordre 2 mrk. 2 skl., udlagt en wæhr for 2 mrk. 2 skl., :/: 
Joen Povelsen i Boelsker sogn fordred laante penge 3 Sld., udlagt en gl. brun stierned Hest for 2 
Sld., it Faar for 3 mrk., en ege kiste uden laas og hengsler for 1 mrk., :/: 
Hans Povelsen i Østerlaursker sogn fordred laante penge 3 Sld., udlagt forskrefne røe hielmed Koe 
for 3 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk. 4 skl., :/: 
Mons Povelsen i Boelsker sogn fordrer 1 mrk. 12 skl., tillagt en graae Soe 3 mrk., til ofvers 1 mrk. 4 
skl.,  
Claus Hiort er wærge for sin halfbroder Niels Povelsen for sin fæderne arfve part efter S: Jens 
Nielsen i Ibsker sogns skifteforretnings videre formælding penge 3 Sld. 1 skl., udlagt forskrefne 
jorde penge i dend 42 gaard i Østerlaursker sogn som er penge 3 Sld., :/: 
Hans Thomas Smid fordre som er til sluttning af hvis hand og Claus Hiort har imellem dem med 
regenskab haft til denne dag penge 1 mrk. 4 skl., udlagt hos Mogens Peders udlæg á 5 graae Soe at 
hafve 1 mrk. 4 skl., :/: 
Claus Hiort at være skyldig til Ritmesteren Rasmus Nielsen 5 mrk., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., 
til ofvers 1 mrk., :/: 
Joen Thomasen i Boelsker sogn lod fordre 5 mrk., udlagt plougne med forde behør for 5 mrk., :/: 
Haagen Skomager i Nexøe lod fordre arbiedsløn 1 mrk. 8 skl., udlagt ved Ritmesterens udlæg 1 
mrk., it syed hiønde med loet kalf skin der for 8 skl., :/: 
Margreta Larsdaatter fordred tienesteløn penge 2 Sld. 3 mrk., udlagt it brunt  Hors Øeg i 3de aar 
gl. 2 Sld., it Faar for 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin salarium 5 mrk., udlagt af en røe hielmed Qvige 5 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 10 mrk., udlagt af en røe hielmed Qvige at hafve 9 mrk., af 
forde jordepenge ved amptskrifverens udlæg 1 mrk., Accorderet paa 9 mrk., werdie.:/: 
Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af en jern gryde disse 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl. Er 3 mrk., udlagt af en jern gryde disse 3 
mrk., :/: 
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Imod denne S: Qvindis udfart eller begrafvelse bekaastning blef Claus Hiort som tyked resten af 
dette Sterfboes middel som er penge 14 Sld. 3 mrk., udlagt en sort stierned ugilled Hest for 7 Sld., 
en sort Koe for 4 Sld., en røe belted Soe for 3 mrk., en syed agedynne med spoelskaded under foer 
12 skl., it laasfast ege skrin for 1 Sld. 2 mrk., en ølhalf tønde for 12 skl., en øl fiering for 8 skl., 2 
straae bonds tønder for 10 skl., en fyrre kitte for 3 skl.,  ved Diderik Funks udlæg 1 mrk., ved 
amptskrifverens udlæg 7 skl.,  ved Hans Povelsens udlæg 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 60 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Saa at indted er ofver blefven arfvingerne imellem at deehle, hvor for saa dette skifte der ved er 
slutted. Hvilked at saa er tilganged, og Passeret Testerer. H: Brugman  
Gunnel G R M S.        Rasmus Madsens,                  Hans H:E: Espersen. 
Claus Povelsen.                     Hans Larsen.   Jens Hansen. 
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Anno 1704 Dend 8 May. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvitation efter  afgangne  Jørgen Pedersens  Salig  hustru Ellene  Hans daatter, 
som boede og døde paa dend 35 Jord Eiendoms gaard beliggende i Lyresbye i Østermarie sogn. Og 
det Imellem  denne S: Qvindis  efter lefvende børn som til sammen er først at reigne 2 sønner og 3 
døttre. Der af  
 
Dend eldste søn er Hans Jørgensen som boer paa dend 14 gaard i Ibsker sogn som er sin egen 
wærge. 
Dend anden søn var afgangne Lars Jørgensen som ved døden er afgangen efter ham igien lefver 
hans efterlatte hustru, og børn son hans laad tilkommer, og der om videre mældis i det skiftebref 
efter S: Lars Jørgensen for S: Lars Jørgens Enke Seigne Rasmusdaatter laugwærge Sørren Monsen 
ibiden er opretted. 
Dend eldste daatter er Inger Jørgens daatter som nu er i ekteskab med Povel Aristsen boende i 
Aarsdale som forhen de svare. 
Dend anden daatter Ellene Jørgensdaatter som er i ekteskab med Lars Andersen, som er 
udenlands wærfved for Mousqviterer, og der for er nu for hende til laugwærge anordned bemælte 
søstermand Povel Aristsen. 
Dend yngste daatter Elisabeth Jørgensdaatter nu 29 aar gl. for hende wærger Jens Seiersen 
boende i bemælte Lyresbye i Østermarie sogn. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
samme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Esper Povelsen  og Jens Lassen begge boende i 
bemælte Øster marie  sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Efter første skiftebref efter denne S: Qvindis S: Mand Jørgen Pedersen datrerd dend 18 april 1687. 
befindis denne S: Qvindis at hafve bekommed en skimled Hoppe, og it brun fior gl. føll som da er 
blefven wurdered for aatte Sld. 2 mrk., hvor om berettis at den for rum tiid videre bort død imidler 
tiid hafver denne S: Qvinde nydet ophold hos forde sin søm  til at hun er ved døden afgangen nok 
tilkom denne S: Qvinde efter forde skiftebref beholte sin seng og sengested.  
Hvor af nu efter hendis død er i behold som nu af berørte wurderings mænd blef anseet, og 
taxered som følger: it gl. panneled half sengested 2 mrk., der udi var en vid wadmels ofverdynne 5 
mrk., en sort ranned wadmels under dynne for 5 mrk., en gl. ullen hofved pude med blaargarns lin 
waar paa for 12 skl., en gl. linnen pude foruden lin waar 6 skl., it gl. wefved sengklæde for 3 mrk., 
it gl. blaargarns lagen 1 mrk. 4 skl., en ege half Ørk foruden laas 6 mrk., dend gl. malm gryde som 
denne S:Qvinde er blefven bevilged angifvis at være af hendis søn Lars Jørgensen bort byt, og nu til 
dette boes middel anført for 2 mrk., videre befanttis efter skrefne, it gl. flamsk hiønde 1 mrk., en 
gl. wefved agedynne 6 skl., en gl. blaae ranned bolster pude uden lin waar for 1 mrk., it ranned 
hiønde for 8 skl., 6 nogle groft blaae garns 4 skl., 2 smaa nøgle sort groft ull garn 2 skl., it gl. røste 
car paa en half tønde stoer 6 skl., nok it gl. lided røste car foruden bon for 1 skl., en gl. ballig 2 skl., 
en gl. spin rok for 8 skl.,  
Nok  befindis denne S: Qvinde at tilkomme efter en imellem parterne opretted contract, datered 
dend 3 September aar. 1690. hvor efter befindis at som denne S: Qvinde med sin salig Mand 
Jørgen Peder var berettiged den 14 gaard i Ibsker sogn, og denne forde 35 gaard i Østermarie 
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sogn, hvilke de imellem sig self indbiurdis anslagen nemlig dend 14de gaard i Ibsker sogn for penge 
98 Sld. 2 mrk. 8 skl., den aftagis 80 Sld., som er af samme berørte 14 gaard i Ibsker sogns verdie 
afdragen saa vel i for bemælte denne S: Qvindis afgangne mands Jørgen Pedersen oprettedde 
skiftebref saa og udi forde Citeret Contract: blifver i saa maader igien af forde 14 gaards taxt penge 
8 Sld. 2 mrk. 8 skl., Hvor af Enken denne S: Qvinde tilkommer 9 Sld. 1 mrk. 4 skl., som endnu nu 
opbaared og i forskrefne 14 gaard bestaar som er, og anføris penge 9 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Renten angaaende foergaf Hans Jørgensen denne S: Qvindis søn som berørte 14 gaard beboer til 
forde sin moder til hendis nødtørft og under holdning at hafve Contract og betalt. Hvor paa ingen 
paa dette Sterfboe anked eller kiæred, videre befindis efter ligeleedis, opretted Contract imellem 
S: Jørgen Peders arfvinger datered dend 3 September 1690 hvorleedis de hafver anslaged dend 35 
gaard i Østermarie sogn, som S: Jørgen Pedersen, og hans S: Hustru denne S: Qvinde var berettiged 
for penge 102 Sld. 3 mrk. 8 skl., der af fra tagis efter det efter S: Jørgen Pedersen opretted 
skiftebref formælding til hver af de 3de hendis døttre 4 Sld., er 12 Sld., og til tieneste drengen Olluf 
Hansen 1 Sld. 2 skl., Blifver igien af forde35 gaards taxt penge 89 Sld. 3 mrk. 6 skl., Hvor af denne S: 
Qvinde tilkommer den hofved part som er og til dette boes middel anføris penge 44 Sld. 2 mrk. 11 
skl.,  
Poul Aristsen som nu hafver denne S: Qvindis eldste daatter Inger Jørgensdaatter til Ekte som 
møtte her i dag paastoed, og formeente, at forskrefne 2de gaarder vare for ringe anslagen pris og 
taxt de vedkommende svarede at de hafde først bæste rett imellem denne S: Qvindis arfvinger 
som berørte paa gaardene opretted Contracter i sig self udviser, og formælder som nu i dag er 
blefven læst og paaskrefven der hos fremviiste arfvingerne er af bemælte Povel Aristsen til S: Lars 
Jørgensen udgifven Qvitering datered den 7 September 1694. hvor udi mældis at Povel Aristsen 
paa bemælte sin hustruis veigne hafver af   opbaared sin fulde betalning af forde 35 gaard efter 
forberørte Contract indhold baade for capital og rente og formeener med arfvingerne Povel 
Aristsen ingen føye at kand hafve nu efter saa lang tiids forløb som er paa 10de aar siden at 
Prætendere paa ded hand  efter sin Qviterings indhold, Har vedtaged og der for nu her paa skifted 
ike noged kand optagis af Povel Aristsens paastand.  
 
Hvis Ifare klæder som denne S: Qvinde sig hafver efterlatt vedgik arfvingerne at hafve sig self 
indbiurdes Imellem deelt saa at ej nogen anke der paa af dem nu at anføre og der for kand ej 
noged der af dette boe til reignis. 
Summa Andrager denne S: Qvindis boes Middel til penge 61 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Saa blef de vedkommende af skifte betienterne tilspurdt om de hafde meere til dette boes middel 
at anføre, hvor til de svarede nej at de ike viste meere at angifve end angifved er og forskrefved 
staar. 
Der nest blef angifved efterskrefne bort skyldige og Prætensioner, og er der til giort udlæg som 
følger nemlig. 
Imod dend bekaastning S: Lars Jørgensens Sterfboe, denne S: Qvindis søn hafver anvendt paa sin S: 
Moders begrafvelse, blef hende af de vedkommende samtyked at nyde udlæg for penge 17 Sld., 
udlagt og er giort indførsel udi dend 35 gaard nyde udlæg for penge 17 Sld., udlagt og er giort 
indførsel udi dend 35 gaard i Østermarie sogn for penge 17 Sld., :/: 
Skifteforwalterens salalium i alt 6 mrk., udlagt en ege half Ørk 6 mrk,m :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld., udlagt en hvid wadmels ofver dynne for 5 mrk., en sort 
ranned wadmels under dynne 5 mrk., en pude med blaargarns vor paa fir 12 skl., :/: 
It blaargarns lagen for 1 mrk. 4 skl., :/: 
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Stemplet papir til dette skiftebref 3 mrk., udlagt for de 3 mrk., it wefved sengklæde for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk., er 2 mrk., udlagt en blaae ranned bolster pude 
uden lin vor for 1 mrk., it gl. flamsk hiønde 1 mrk., :/; 
Summa Andrager forschrefne Prætensioner til penge 22 Sld. 3 mrk.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling penge 38 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Som deelis imellem denne S: Qvindis børn som er først at regne 2 sønner og 3 døttre. Er der af en 
broder laad penge 11 Sld. 7 3/7 skl., og hver søster laad er 5 Sld. 2 mrk. 3 5/7 skl., :/: 
For dend eldste søn S: Lars Jørgensens anpart som er 11 Sld. 7 3/7 skl., er giort indførsel i den 35 
jord eiensdoms gaard i Østermarie sogn. :/: 
Dend anden søn Hans Jørgensens anpart er 11 Sld. 7 3/7 skl., er udlagt først som denne S: Qvinde 
hafver til bæste udi dend 14 gaard i Ibsker sogn som før ermælt penge 9 Sld. 1 mrk. 4 skl., it pannel 
holt sengested for 2 mrk., isteden for dend gl. gryde denne S: Qvinde før eiede betalis til denne  
laad af Lars Jørgens Sterfboe penge 2 mrk., en gl. linnen pude lin vor for 6 skl., it ranned hiønde for 
8 skl., 6 nøgle groft blaar garn for 4 skl., 2 smaa nøgle sortgroft ull garn for 2 skl., er 6 skl., en røste 
ballig paa en half tønde for 6 skl., it røste car 1 skl., en gl. ballig for 2 skl., en gl. spin rok for 8 skl., 
en gl. age dynne for 6 skl., forskrefne udlæg andrager til penge 10 Sld. 3 mrk. 8 skl., for resten som 
er 8 3/7 skl er giort indførsel i dend 35 gaard i Østermarie sogn.:/: 
De tvende døttre som hver tilkommer 5 Sld. 2 mrk. 3 3/7 skl., der for er giort indførsel i dend 35 
Jord eiendoms gaard i Østermarie sogn. Hvor saa dette skifte er slutted, hvilked at saa er tilganged 
og Passeret som forskrefne staar des til widnisbiurd under vore hender og signeter  
skiftesteden Ut Supra .     H: Brugman.     Hans H:J:S: Jørgensen,       Søren Monsen. Esper Povelsen.            
Povel Aristsen.      Jens Seiersen.                Jep Lassen.  
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Anno 1704 Dend 8 May. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvitation efter  S: Lars Jørgensen, som boede og døde paa dend 35 Jord 
Eiendoms gaard beliggende i Lyresbye i Østermarie sogn. Imellem  denne S: Mands  efterlatte 
Hustru Seigne Rsamusdaatter for hende er efter hendis begiæring til laugwærge anordned Søfren 
Monsen boende i bemælte Østermarie sogn, paa eene side og paa anden sidde denne S: Mands 
med bemælte sin hustru auflede børn som er 2 døttre hvor af. 
 
Dend eldste daatter er Anna Lars daatter paa 15 aar gl. for hende er til værge anordned 
faderbroder Hans Jørgensen boende paa 14 gaard i Ibsker sogn, 
Dend yngste daatter er Karne Larsdaatter under it aar gl. for hende er til wærge anordned 
Moderens søstermand Jens Jørgensen boende i Aaker sogn.  
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
samme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Esper Povelsen  og Jep Lassen begge boende i 
bemælte Østermarie  sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger. 
Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En graae belted Hest 12 Sld., en ung brun Hest 6 Sld., en brun skimled brun Hoppe 7 Sld., en gl. 
brum skimled Hoppe 4 Sld.2 mrk., en gl. brun Hoppe 4 Sld., it brun stierned ugilled Hestføll 2 Sld.,  
Qveg. 
En Røe braaged Koe 6 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en dito 5 Sld. 2 mrk., en gl. hvid 
manked Røe hielmed Koe 3 Sld., en sort braaged i kalfved Qvige for 4 Sld., en røe stierned Qvige 2 
Sld.,  
Faar. 8 Faar med hver sin afgrøde som endnu ike aldeelis er fuld kommen styked 4 mrk er 8 Sld., 
en gl. Wæhr for 3 mrk.,  
Sviin. 3 hvide unge galt svin a 2 mrk er 6 mrk., it hvidt Soe sviin for 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaasse med hvis afgrøde de kand yngle styked nu sat efter som ej meere end 
4 Gieslinge for 1 mrk., er 1 Sld.,  
Kaabber Ware. 
En kaabber kedel paa en kitte stoer er vigtig til 5 mrk., en gl. mæssing kedel paa 1½ span stoer 6 
mrk., en gl. malm gryde med mange lapper paa er sat for 3 mrk.,  
Boehawe. 
En gl. arbieds wogn med smaa stier hammel tøm og halseeler og jern nagle for 2 Sld., endnu en gl. 
arbeids wogn uden stier for 3 mrk., 2 Høe stier for 1 mrk., en gl. skov sleede med træ vidier for 8 
skl., it aar med bihl for 8 skl., en ploug med forslit jern juhl bøsse løbere og ringe 6 mrk., 2 gl. harre 
for 1 mrk. 4 skl., en krak øpse for 8 skl., en lyng rifve for 12 skl., en jern tyfve 6 skl., it tørf jern for 8 
skl., en haand qvern med hus og træ seiel for 3 mrk.,  
I Krobhused. 
It lided ølkar paa 3 fieringer stoer 1 mrk. 8 skl., en øl half tønde for 12 skl., en øl fiering for 8 skl., 
en salter fiering for 5 skl., en gl. fiering for 4 skl., it lided madskab med laas for 8 mrk., nok i 
Krobhused i Øster seng. En olmerdugs blaae ranned ofverdynne 6 mrk., en ullen sort ranned 
underdynne for 3 mrk., en dito hofved dynne 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen for 12 skl.,  
Paa Lofted. 
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4 straabonds tønder á 4 skl er 1 mrk., en lynneborg salt tønde for 4 skl., en seis med bom og ringe 
for 1 mrk. 4 skl., it gl. deigne trug for 12 skl., en røste ballig 12 skl.,  
I Stuen. 
Et laasfast fyrre wraae skab med hengsler for 1 Sld. 2 mrk.,  it fyrre bord med en bord kiste under 
for 3 mrk.,en bagstoel med halm bon udi 8 skl., it gl. wefved hiønde med løet kalf skin under 
foered 12 skl., en bag stoel med træ sæde udi og 4 opne been under for 4 skl., en ranned og dynne 
8 skl., en gl. wefved benke dynne under winduen 4 alen lang 1 mrk. 8 skl., it gl. benke dynne vor 
for bord enden for 8 skl., 4 sig bøtter á 2 skl er 8 skl., en wand spand for 4 skl.,  
Summa Andrager forskrefne løsøre Goeds til penge 92 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
Videre befindis dette Sterfboet at tilhørre af dend 35 gaard i Lyersbye i Østermarie sogn efter 
dend taxt som der paa efter dend Contract imellem denne S: Mands Faders S: Jørgen Pedersens 
arfvinger er slutted dend 3 September 1690.  først efter en qvitering udgifved af Hans Jørgensen 
denne S: Mands broder for sin anpart som er, og her til boet anføris hans fæderne arfve penge 12 
Sld. 3 mrk. 5 skl., Nok efter den qvitering udgifved af Povel Aristsen denne S: Mands eldste søster 
Inger Jørgens daatter mand datered dend 7 September 1694. hafver denne S: Mands Lars 
Jørgensen til Povel Aristsen betalt bemælte hans hustruis fæderne anpart af denne 35 gaard som 
er og nu til dette boes middel anføris penge 6 Sld. 1 mrk. 10½ skl., og for hendis hiemgift 4 Sld.,  
Videre blef vedstaaed af Ellene Jørgensdaatter at hun og hendis mand hafver af denne S: Mand 
hendis hiemgift 4 Sld., og arfvepart af jorde penge tilsammen 8 Sld. 10½ skl., rester til hende saa 
igien af sine fæderne jorde penge 9 mrk.  foruden en kalf, og it lam, hvor om her efter formældis, 
endnu tilkommer dette Sterfboe efter det skiftebref opretted efter denne S: Mands moder Ellene 
Hans daatter datered dend 8 May 1704. først af bemælte hans S: Moders anpart af denne 35 
gaard i Østermarie sogn, for dend begrafvelsis bekaastning denne S: Mand Lars Jørgensen hafver 
udlagt som er penge 17 Sld., Item efter for berørte skiftebref arfvede denne S: Mand i forde 35 
gaard af sin S: Moders anpart penge 11 Sld. 7 3/7 skl., Nok anføtis denne S: Mand Lars Jørgensens 
egen anpart arfve part efter sin S: Fader, efter for berørte Contract som er penge 12 Sld. 3 mrk. 5 
skl., Nok som denne S: Mand hafver betalt til tieneste drengen Olluf Hansen for sin indførsel i forde 
skiftebref penge 1 Sld. 2 mrk.,  
Summa andrager hvis som denne S: Mand Lars Jørgensen tilkommer og hafver indført udi denne 
forde 35 gaard penge 73 Sld. 2 mrk., 
 rester saa igien til  dend yngste denne S: Mands søster Elisabeth baade for hiemgift og sin 
fæderne arfvepart, som er penge 10 Sld 1 mrk. 10½ skl.,  
Item som hende forde skiftebref efter hindes S: Moder arfvelig udi denne 35 gaard er tilfalden 
penge 5 Sld. 2 mrk. 3 5/7 skl., Nok tilkommer Povel Aristsen hustru Inger efter sin S: Moders 
skiftebrefs formælding 5 Sld 2 mrk. 3 5/7 skl.,  
Item Ellene Jørgensdaatter tilkommer, og efter sin S: Moder af berørte goeds 5 Sld. 2 mrk. 3 5/7 
skl., Saa og paa den anpart hende tilkom efter hendis S: Fader 9 mrk.,  
Hvor om før er mælt, og Hans Jørgensen tilkommer efter sin S: Moder 8½ skl., som saaleedis 
andrager tilsammen efter som forskrefved staar, og skal betallis af dend 35 gaard i Østermarie 
sogn penge 29 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Summa Summarum andrager saaleedis dette boes middel i alt til 
 penge 166 Sld. 11 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder angaf de vedkommende at være hengifven til tienestefolk, og dem 
som har haft umage ved denne S: Mands begrafvelse, saa som de vare af ringe verdt, og 
hiemspunden tøy og som dagen nu er forløben saa sluttis denne forretning der ved at den igien i 
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morgen videre kand foretagis, Dette saa at være tilganged og Passeret som forskrefved staar, des 
til vidnisbiurd under vore hender og signeter Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra. H: Brugman. 
Hans H:J:S: Jørgensen,        Søren Monsen.        Jens J:J:S: Jørgensen. 
 Esper Povelsen.                 Jep Lassen 
 
Nest paa følgende dend 9 May 1704. Er atter med denne forretning udi de ved kommendes 
nærværelse foretagen, og da Passeret som her efter følger nemlig. 
Først blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner og er der til giort udlæg følger 
ved efter rettning meddeelt i bog Clarringen den 23 April 1704 under øfrighedens hænder, 
befindis at være af clarred hvis som til Ampt stuen rested for Aa. 1703. med 4 Rd. 2 mrk. 5 skl., saa 
at ej noged der for nu nogen restands er at anføre af denne 35 gaard i Amptstuen at restere. 
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Muller fordred efter sin sedel som i alt opdrager penge 8 Sld. 2 
mrk. 12 skl., udlagt en røe hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort braaged i kalfved Qvige 4 Sld., til 
ofvers 3 mrk. 4 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Søfren Laursen fordrer 1 Sld., Item Sogne deignen Lars Søfrensen fordrer 2 Sld. 
Er 3 Sld., udlagt en røe stierned Qvige for 2 Sld., it Faar med sim afgrøde for 1 Sld., :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche lod fordre for en half tønde øll 6 mrk., og andre vare for 6 mrk., er 3 
Sld., udlagt it brunt stierned Hest føll som er ugilled for 2 Sld., it Faar med sin afgrøde for 1 Sld., :/: 
Anders Monsen i Listed lod fordre for en otting salt fisk 2 mrk., udlagt it ungt galt svin for 2 mrk., :/ 
Hans Gullender Enke i Svaniche lod fordre for en fiering syde sild penge 4 mrk. 8 skl., udlagt ved Hr: 
Lands dommers udlæg 3 mrk. 4 skl., en seis med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Hans Larsen Mølle i Lyresbye lod fordre for 2de lig kister arbiedsløn 7 mrk. 8 skl., udlagt en gl. 
arbieds wogn udi stier 3 mrk., en haand qvern med hus, og træ seiel for 3 mrk., it ølcar paa 3 
fieringer i Krobhused for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Ved Mundse pige bar, Karne Larsdaatter for sin ringe alder skyld er bevilged til forsterløn en Koe 
for 6 Sld., udlagt en røe braaged Koe for 6 Sld., :/: 
Imod denne Sallig Mands udfart eller begrafvelses bekaastning blef Enken bevilged og som tyked 
udlæg for penge 20 Sld., udlagt en hvid manked Røe hielmed Koe 3 Sld., en graae hielmed Hest for 
12 Sld., en ung brun Hest for 6 Sld., til ofvers 4 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt 2 Sld., Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 Sld., der for er 
udlagt en ung brun skimled Hoppe 7 Sld., til ofvers 1 mrk., :/: 
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., ved skifte betienternis udlæg 1 mrk., it hvidt Soesvin 
for 2 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt 2 hvide unge Svin á 2 mrk er 4 
mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne 52 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling penge 113 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfve part som er 56 Sld. 2 mrk. 15½ skl.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem denne S: Mands 2de døttre er der af en hver søsterlaad 
penge 28 Sld. 1 mrk. 7 3/5 skl.,  
For Enkens anpart som er 56 Sld. 2 mrk. 15 ½ skl., er udlagt af dend 35 gaard i Østermarie sogn at 
hafve af de indfriede jorde penge som er 73 Sld. 2 mrk., der af at hafve dend halfvepart som er 36 
Sld. 3 mrk., en gl. brun skimled Hoppe 4 Sld. 2 mrk., en gl. brun Hoppe for 4 Sld. , 2 Faar med sin 
afgrøde á 4 mrk er 2 Sld., 3 gl. Gies og en Gaasse med sin afgrøde for 1 Sld., en gl. Wæhr for 3 
mrk., en kaabber kedel paa en kitte stoer for 5 mrk., en gl. mæssing kedel paa 1½ span stoer for 6 
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mrk., en gl. malm gryde med mange lapper paa 3 mrk., en gl. arbieds wogn med smaa stier 
hammel tøm og halseeler og jern nagle 8 mrk., 2 Høestier for 1 mrk., en gl. skov slede med træ 
vidier for 8 skl., it aar med bihl for 8 skl., en ploug med forslit jern juhl bøsse løbere  og ringe for 1 
Sld. 2 mrk., 2 gl. harrer for 1 mrk. 4 skl., til ofvers 4½ skl.,  
Dend Eldste daatter Anna Larsdaatter som farbroderen Hans Jørgensen er værge for til kommer i 
arf efter sin S: Fader penge 28 Sld. 1 mrk. 7 3/5 skl., udlagt af dend 35 gaard i Østermarie sogns 
indfriede penge er her til udlagt at hafves 18 Sld. 1 mrk. 8 skl., en røe hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en 
krak øpse for 8 Skl., en lyng rifve for 12 Skl., en jern tyfve for 6 skl., it tørf jern for 8 skl., en øl half 
tønde 12 skl., en øl fiering for 8 skl., en saltere fiering for 5 skl., en anden fiering for 4 skl., it lided 
madskab med laas for 1 Sld. 2 mrk., I Krobhused. En olmerdugs ofver dynne for 1 Sld. 2 mrk., en 
ullen sort ranned hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en ranned Agedynne for 8 skl., hos Moderens laad 
¾ skl., ;/: 
Dend yngste daatter Karen Larsdaatter som hendis Moders søstermand er wærge for hende 
tilkommer efter sin S: Fader 28 Sld. 1 mrk. 7 ¾ skl.,udlagt af dend 35 gaard i Østermarie sogns 
indfriede penge er her til udlagt at hafves 18 Sld. 1 mrk. 8 skl., 4 Faar med sin afgrøde for 4 Sld., en 
ullen sort ranned under dynne i Krobhused 3 mrk., it gl. blaargarns lagen 12 skl., 4 straabonds 
tønder paa lofted a 4 skl er 1 mrk., en lynneborg salt tønde 4 skl., it gl. deigne trug for 12 skl., en 
røste ballig for 12 skl., it laasfast fyrre wraae skab med hengsler 1 Sld. 2 mrk., it fyrre bord med 
bord kiste for 3 mrk., en bagstoel med halm bon udi for 8 skl., it gl. wefved hiønde med løet kalf 
skin under foered for 12 skl., en bagstoel med træ sæde og 4er opne been under for 4 skl., e gl. 
wefved benke dynne under winduen 4 alen lang for 1 mrk. 8 skl., it gl. benke dynne vor for bord 
enden gor 8 skl., 4 sy bøtter for 8 skl., en wand span for 4 skl., ved udfarten 4 mrk., hos Enken 3 ¾ 
skl., :/: 
Efter at saa var udlagt, oglig videret saa paastoed Jens Seiersen som er wærge for denne S: Mands 
søster Elisabeth Jørgensdatter at efter som hun tilkommer en andeehl efter opretted Contract udi 
denne 35 gaard i Østermarie sogn at Jens Seiersen vil paa hendis weigne her af boet hafve rente 
eller leje saa som for berørte contract om formoder, som til hende er aarlig 1 mrk., og som berørte 
mynling Elisabeth Jørgensdatter steden siden sin S: Faders død hafver haft sin værelse, og efter 
eged behag her i boet hos sin broder Lars Jørgensen, og der foruden hafver Lars Jørgensen 
forskaffed berørte sin søster Elisabeth en nye spinde Rok som hand self gaf en Rixdaler for, der ved 
Enken med sin laugwærge saa vel som denne S: Mands børns wærger formeener og paastoed 
rente eller lejen af hendis andeehl at kand forblifve, og ej videre med hendis hofved Summa at 
kand tilkomme af for berørte 35 gaard og som hun endnu lige som til fore hafver sin værelse og 
ophold her i boet formeener bemælte vedkommende at saa lenge hun Elisabeth Jørgensdatter 
saaleedis her paa denne 35 gaard forblifver kand hun ej nogen rente eller leje med rette 
Prætendere: Men naar Elisabeth Jørgensdatter skillis her fra i andre maader, da formeener Enken 
med sin laugwærge at Jens Seiersen bør modtage Elisabeth Jørgensdatter anpart tilsammen af 
denne 35 gaard i Østermarie sogn som Enken og hendis laugwærge med Reede penge lofved saa 
paa den tiid at betalle, og til Jens Seiersen at lefvere. Hvor med Jens Seiersen hendis wærge var 
tilfreds at imodtage sin myndling Elisabeths hofved Summa naar saa skeer, naar hun dra denne 35 
gaard skillis: Efter saadan beskaffenhed saa som Jens Seiersens myndling Elisabeth Jørgensdatter i 
dette besværlige tider som Enken beviislig giør siden hendis Faders død har haft sin tilflukt, 
værelse og ophold tillige med sin Moder her paa denne 35 gaard i Østermarie sogn. Er akte de 
skifteforwalteren billigt at være at den andeel leje efter berørte Contract af 3 Sept: 1690. her til 
dags imod det og den eene Rd., for berørte spinde rok for blifver. Men Elisabeth Jørgensdatter 
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anpart efter denne dag efter Kongl: forordning at for rentis med 5 Procento saa vit hende 
tilkommer af denne 35 gaard. Som før ermælt skulle de ike med saadan billighed vilde paa begge 
sidder lade sig nøye. Er deris Prætension henvist til low og rett: men Enken efter forhen indførte 
liste Elisabeth Jørgensdatters anpart til wærgen Jens Seiersen at betale med reede penge eller 
nøyaktig vare saafremt hun ej hendis S: Mands søster Elisabeths anpart ej vil forrente. 
Skifteforwalteren til spurdte de vedkommende om de hafde noged meere at angifve som dette 
Sterfboe retten kunde være til bæste, eller videre fordrende Gield der til de svarede ej videre at 
være end angifved er, og forskrefved staar. Dette saa at være tilganged, og Passeret Testerer. H: 
Brugman. 
Sørren Mogensen.      Hans H:J:S: Jørgensen.             Jens J:J:S: Jørgensen.   
Esper Povelsen.              Jep Lasse.  
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Anno 1704 Dend 21 May. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvitation efter  Jens Pedersen Sadelmager S: husttu Margreta Larsdaatter som 
boede og døde paa ded 5 Wornede it Kirkeboe beliggende i Røe sogn. 
 Imellem  denne S: Qvindis  efterlatte Mand bemælte Jens Pedersen  paa eene side og paa anden 
sidde denne S: Qvindis med bemælte sin Mand auflede børn som er 2 sønner og 5 døttre hvor af. 
 
Dend eldste søn er Lars Jensen bort reist her fra landed for nogle aar siden. 
Dend anden søn Peder Jensen som er sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Maria Jensdaatter 27 aar gl.- 
Dend anden daatter er Giertrud Jensdaatter i ekteskab med Jens Ibsen boende i Røe sogn som var 
her tilstede og for hende svarede. 
Dend 3die daatter er Kirstine Jensdaatter 22 aar gl. 
Dend 4de daatter Catrina Jensdaatter 15 aar gl.  
Dend 5 og yngste daatter er Margreta Jensdaatter 13 aar gl- 
For dem og den eldste søn og døttre er faderen Jens Pedersen self wærge efter lowen og forelagt 
dend værrende søn Peder Jensen og daattermanden Jens Ibsen at være tilsiuns wærge med 
bemælte faderen. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
samme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Niels Larsen  og Hans Jensen begge boende i 
bemælte Røe  sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun hielmed ugilled Hest for 8 Sld., en sort brun stierned Hoppe for 8 Sld., en sort stierned 
Hoppe for 6 Sld., en gul brun stierned Hoppe 6 Sld., it brunt Hors Øeg i 3 aar gl. 2 Sld. 2 mrk., it røe 
stierned gilled Hestføll for 1 Sld. 2 mrk., it sort stierned Horsføll for 1 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En røe hielmed Koe for 5 Sld., en røe stierned Koe 4 Sld., en sort stierned Koe for 4 Sld., en sort 
hielmed Qvige for 2 Sld. 2 mrk., 2 sort stierned studnød á 6 mrk er 3 Sld.,  
Faar. 2 Faar og 2 speede lam hver Faar og lam sat for 4 mrk er 2 Sld.,  
Svin. En liden gylte Soe med 4 spede grise tilsammen sat for 2 mrk., 2 under aar gl. grise á 1 mrk er 
2 mrk.,  
Kaabber. En gl. lapped span stoer kaabber kedel for 3 mrk., en liden mæssing kedel 2 mrk.,  
I Krobhused. 
En ullen ranned ofver dynne for 2 mrk., en ullen ranned under dynne for 2 mrk., en ullen pude 
uden lin vaar for 1 mrk., en linnen gl. hofved dynne for 1 mrk., it gl. bord med foed for 2 mrk., en 
gl. ørk for 2 mrk., en ballig for 8 skl., 3 gl. straabonds tønder á 4 skl er 12 skl.,  nok en straae bonds 
tønde for 4 skl., en haand qvern med hus og seil for 2 mrk.,  
I Stuen. 
It gl. fyrre bord med foed og skuffe for 3 mrk., en gl. fyrre kiste med gl. laas for for 6 mrk., it gl. 
laasfast fyrre skrin for 2 mrk., it gl. ege wraae skab 1 mrk., en lin wefved behøring og 3 skeer til for 
2 Sld. 2 mrk., en roke spinde stoel 12 skl., en spinde stoel uden ryk for 6 skl.,  
I Steerhused. En gl. kalke tønde 8 skl., en liden ballig for 4 skl.,  
Boehawe i gaarden. 
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En arbieds wogn med hammel stier tøm og halseeler for 3 Sld., en ploug med 2 ploug jern ringe og 
løbere foruden juhl og 2 brake hamle der til 2 Sld., en gl. seis med bom og ringe 1 mrk. 4 skl., en 
half stok øpse 1 mrk. 4 skl.,  
Gies. 3 Geis med Gaassen med sin afgrøde hver sat for 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne boes løsøre middel til penge 72 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder som var af ringe verdt er deehler imellem børnen som der efter 
haanden kand forslide.Hvor med alle vedkommende var tilfreds og fornøyet. 
Saa  blef de vedkommende af skifte betienterne tilspurdt om de hafde meere til dette boes middel 
at angifve hver til de svarede nej at de ej viste meere at angifve end angifved er, og forskrefved 
staar, Hvor  nest blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort 
udlæg som følger. 
Ved efter retning i bog clarringen under øfrigehedens hender dend 25 April 1704. befindis at reste 
af dette 5 wornede for Aa. 1703. penge 3 Sld. 1 mrk. 14 skl., udlagt en røe stierned Koe for 4 Sld., 
til ofvers 2 mrk. 2 skl., :/: 
Barbra Jens Jørgensen i Rønne fordred efter sin sedel som rester paa en mæssing kedel 4 mrk., 
udlagt af forde Koe at hafve 2 mrk., it bord i Krobhused med foed 2 mrk., :/: 
Sogne Deignen Petter Clausen tilkommer efter foreening for lig tienesten 4 mrk., udlagt it sort 
stierned studnød er sat for 6 mrk., til ofvers 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis  udfart eller begrafvelsis bekaastning blef denne S; Qvindis efterlatte mand 
bevilged 12 Sld., udlagt en brun hielmed ugilled Hest for 8 Sld., 2 Faar med sin afgrøde for 2 Sld., it 
sort stierned studnød for 1 Sld. 2 mrk., ved deignens udlæg 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 1 Sld., udlagt af en sort stierned Koe disse 4 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 2 Sld. 2 mrk., udlagt af en sort stierned Koe de 10 mrk., :/: 
Stemplet papir til skifte brefvet for 3 mrk., udlagt af en sort stierned Koe at hafve 2 mrk., 4 
straabonds tønder for 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en ullen pude uden lib vor for 1 mrk., en linnen 
hofdynne 1 mrk., :/: 
Summa abdrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 22 Sld. 14 skl.,  
Ligned  blifver udi behold, og til deehling 50 Sld. 8 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer den halfvepart som er penge 25 Sld., den anden halfvepart deelis 
imellem forskrefne denne Salig Qvindis 2 sønner og 5 døttre. Er af en broderlaad 5 Sld. 2 mrk. 4 
4(9 skl., og en søsterlaad er penge 2 Sld. 3 mrk. 2 2/9 skl.,  
For faderens anpart udlagt efterskrefne. En sort brun stierned Hoppe for 8 Sld., en sort stierned 
Hoppe for penge 6 Sld., en gul brun stierned Hoppe 6 Sld., en røe hielmed Koe 5 Sld., en liden 
ballig 4 skl., :/: 
Dend eldste søn Lars Jensen for sin anpart som er 5 Sld 2 mrk. 4 skl., er tillagt, en wogn med stier 
hammel tøm, og halseeler 3 Sld., en ploug med 2 ploug jern og brake hamle med løbere og ringe 
foruden juhl 2 Sld., en gl. Ørk 2 mrk., en ballig for 8 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Dend anden søn Peder Jensen for sin anpart som er 5 Sld 2 mrk. 4 skl., er tillagt, it brnnt Hors Øeg i 
tre aar gl. for 2 Sld. 2 mrk., en gl. bølt kaabber kedel 3 mrk. , it fyrre bord med skoffe og foed for 3 
mrk., en fyrre kiste i stuen med laas for 6 mrk., hos sin broders laad 4 skl., :/: 
Dend eldste daatter Maria Jensdaatter tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., der for tillagt it røe stierned 
gilled Hestføll 6 mrk., i krobhudes 2 ullen ranned sengedynner 4 mrk., en liden mæssing kedel 2 
mrk., til ofvers 14 skl., :/: 

bornholmerting.dk 257



Dend anden daatter Giertrud Jensdaatter som har Jens Ibsen til ekte tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., 
der for tillagt, en sort hielmed Qvige 2 Sld. 2 mrk., en Geis for 1 mrk., vedskattens udlæg 2 skl., :/: 
Dend 3 daatter Kirstine Jensdaatter tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., der for tillagt, enlin wef med 
behøring og 3 skeer til for 2 Sld. 2 mrk., en Gies for 1 mrk., en spinde stoel uden ryke 6 skl., til 
ofvers 4 skl., :/: 
Dend 4 daatter Catrina Jensdaatter tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., der for tillagt, it sort stierned 
Horsføll 6 mrk., it ege gl wraaeskab i stuen for 1 mrk., en røke spinde stoel 12 skl., en kalke tønde 
for 8 skl., en seis med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., en half stok øpse for 1 mrk. 4 skl., ved sin 
søster Kirstinis laad 4 skl., ved sin søster Marias laad 2 skl., :/: 
Dend yngste daatter Margreta Jensdaatter tilkommer 2 Sld. 3 mrk. 2 skl., der for tillagt, en liden 
Soe svin med 4 spede grise for 2 mrk., en haand qvern med hus, og jern seiel for 2 mrk., it laasfast 
gl. fyrre skrin for 2 mrk., 3 gl. Gies med sin afgrøde for 4 mrk. 8 skl., hos sin søster Maria at have 10 
skl., :/: 
Efter at saa var udlagt, og ligvideret blef de vedkommende endnu af skifteforwalteren til spurdt 
om de hafde meere at angifve som, enten kunde være dette Sterfboe til beste eller videre 
fordrede gield der til de svarede nej ej videre at være end angifved er, og forskrefved staar. Der 
ved dette skifte er slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passeret des til vidnisbiurd under vore 
hender og signeter. Skiftestæden Ut Supra H: Brugman. Jens Pedersen J:P:S:Sadelmager. 
  P: Jensen.        Jens J:I:S: Ibsen.                            Niels N:L:S: Larsen. 
 Hans H:J:S: Jensen. 
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Anno 1704 Dend 22 May. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvitation efter  S: Mons Nielsen som boede og døde paa dend 3 Jord Eiendoms 
gaard beliggende i Kaasbye udi Rydsker sogn. Imellem  denne S: Mands  efterlatte hustru Kirstine 
Jensdaatter  for hende er efter hendis begiæring til laugwærge anoedned hendis datter mand 
Peder Hansen boende i Nyekers sogn. paa eene side og paa anden sidde denne S: Mands med 
bemælte sin hustru auflede børn som er først at regne 1 søn og 3 døttre hvor af. 
 
Sønnen var afgangne Niels Mogensen som boede og døde i Nyelaursker sogn, og hafver eftetlatt         
sig en søn ved navn Jens Nielsen for ham er paa skifted efter hans fader ril wærge anordned hans 
faders søstermand Niels Rasmusen boende i spedlegaarden i Aakier sogn, og nu møtte hans 
stiffader Jørgen Gøidik boende i Nyelaursker sogn, og paa bemælte sin stifsøns veigne ville hafve 
tilsiun at hannem her paa skifted ret vider fans, 
Dend eldste daatter er Karne Monsdaatter i Ekteskab med be: Niels Rasmusen. 
Dend anden daatter er Giertrud Monsdaatter 40 aar gl. for hende er nu til værge anordned hendis 
søstermand Peder Hansen boende i Nyekier sogn. 
Dend yngste daatter er Boel Monsdaatter som er i Ekteskab med bemelte Peder Hansen. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt Ved sin fuldmægtig Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakier sogn udi Aakirkebye,og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til 
Wurderingsmænd opmælded  Lars Monsen  og Jørgen Hansen boende i Rydskier  sogn. Hvor da er 
forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun stierned gilled Hest 6 Sld., en liden soed røed Hest gilling 6 Sld., en hvid Hest gilling 3 Sld. 2 
mrk., en soeded røe stierned Hoppe 7 Sld., en slet brun ung Hoppe 5 Sld., en sort stierned Hest 
gilling 8 Sld., en gul brun Hest gilling 5 Sld.,  
Qveg. 
En røe skiolded stud 6 Sld., en slet røed stud 5 Sld., en sort hielmed stud 4 Sld., en røe brun Tyr 4 
Sld., en brun braaged Koe 5 Sld., en røe brun brased Koe 3 Sld., en gl. røe Koe 2 Sld. 2 mrk., en 
røed Qvige 4 Sld., en brun røed og brun om hofved Qvige 4 Sld., en røe stierned ung Koe 2 Sld., it 
brun qvigenød 3 Sld., en slet røed qvige 3 Sld., en liden røed qvige 2 Sld.,it røe braaged studnød for 
2 Sld., it lidet sort hielmed studnød 1 Sld. 2 mrk., it brun hielmed qvigenød 1 Sld., it lided røet 
tyrnød for 1 Sld., 
Faar. 14 Faar hvor af afgrøden er bort død saa nær som 3 smaa spede lam styked sat for 3 mrk., er 
10 Sld. 2 mrk.,  
Svin. En graae galt for 1 Sld., en sort pletted Soe for 1 Sld., en røe Soe for 1 Sld., en graae belted 
ung galt, en ung graae galt for 2 mrk., en sort orne for 1 mrk. 4 skl., en liden graae Soe 2 mrk., en 
hvid Soe 2 mrk., en graae belted Soe for 2 mrk.,  
Kaabber. 
En gl. kaabber kedel paa en half tønde stoer er vegtig til 3 Sld., en liden kaabber kedel paa en kitte 
stoer, er Enken foruden skifte af de vedkommende bevilged. 
Thin. It gl. lided dybt Thin fad er vegtig til 1 mrk. 8 skl.,  
Mæssing. 2 mæssing dreied lysestager sat for 4 mrk., en mæssing lyse plade 8 skl.,  
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Sengeklæder. En linnen senge dynne med lided fier 3 mrk., it linnen sengedynne 8 skl., endnu en 
linnen lapped senge dynne for 6 skl., it blaargarns lagen 8 skl.,  
I Herberghused. It fyrre bord som er it langt bord med foed 3 mrk., en gl. for benk med røke 2 
mrk.,  
Boehawe. En ploug med ploug jern jul bøsse løbere og ringe 1 Sld. 2 mrk., en gl. træ karm wogn 
med fading, og jullen foruden bøsse 2 Sld., 2 gl. arbieds juhl for 1 mrk. 8 skl., en gl. arbieds wogn 
med stier paa hammel tøm og halseeler for 3 mrk., it aar med bihl og jerned hammel med jern 
nagle 1 mrk. 8 skl., en træ tinned hare 12 skl., en dito for 8 skl., it gl. madskab foruden laas for 8 
skl., en gl. bagstoel 6 skl., en gl. ege kiste paa lofted uden laas 1 mrk. 4 skl., en ballig i krobhused 8 
skl., en salte half tønde 8 skl.,  
I Steerhused. En kalke tønde 8 skl., en straae bonds tønde 6 skl., en ørre ballig 4 skl.,  
I Meelhused. It gl. deigne trug med en gavl for 1 mrk., 4 straae bonds tønder á 4 skl er 1 mrk., 2 sy 
bøtter á 2 skl er 4 skl., en smør bøtte 4 skl., it dryfte trug for 4 skl., en gl. kitte 2 skl.,  
Paa Tilled. En gl. seis med bon og ringe 12 skl., en seise bon 4 skl., it gl. car med bonnen adtskildt 
for 8 skl., en nye wogn klouf 6 skl., it sengested i Herberghused med en side, og en gavl 3 mrk.,  
I Stuen. It gl. fyrre wraaeskab med 2 dørre og gl. laas og en skoffe 4 mrk., it fyrre bord med oben 
foed 3 mrk., en gl. bbag stoel med ryke 6 skl., it gl. sort ranned hiønde 6 skl., it gl. flamsk hiønde 
for 8 skl., it gl. syed hiøndes waar 4 skl., it gl. benke dynne waar under winduen i stuen 6 skl., en 
staur øpse for 12 skl., en krak øpse 4 skl., en jern tyfve med en ring 4 skl., en jern tyfve med en 
grene 4 skl.,  
Sæden. Som her ved gaarden er saawd i forleeden efter høst er saaed 3 tønder Rug, der af sættes 
strøe Rugen for tønden 2 Sld., er 6 Sld., 6 tønder Biug saaed á 6 mrk er 9 Sld., 4½ tønde hafver á 2 
mrk er 2 Sld. 1 mrk.,  
Summa boeds middel andrager i løsøre penge 145 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Forskrefne vedkommende blef af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere til dette boes 
middel at angifve, dertil de svarede nej at de ej viste meere end angifved er, og forskrefved staar, 
hvor ved denne registerings løsøre er slutted. 
Saa blef angifven denne S: Mands Ifare klæder som er følgende nemlig. 
En graae vendt klædis gl. kioel 2 mrk., en graae fifskaftes kioel 4 mrk., en gl. refskins foered hufve 
for 8 skl., er 6 mrk. 8 skl., resten beretted Enken at være bort gifven til tieneste folkene, og den 
som hafver haft umage ved begrafvelsen og deehlis forskrefne Ifareklæderne imellem forskrefne 
en søn og 3 døttre, er der af broderens laad som bemelte hans søn tilkommer 2 mrk. 9 3/5 skl., og 
hver søster laad er 1 mrk. 4 4/5 skl.,  
for denne S: Mands sønne søn laad 2 mrk. 9 3/5 skl., er udlagt en graae fifskaftes kiol 4 mrk., til 
ofvers 1 mrk. 6 3/5 skl.,  
Dend eldste daatter tilkommer 1 mrk. 4 4/5 skl., udlagt hos forskrefne broderens laad at hafve 1 
mrk. 4 4/5 skl., 
Dend anden daatter og yngste daatter er tillagt for deris anparter hver 1 mrk. 4 4/5 skl., er 2 mrk. 
9 4/5 skl., tillagt en graae vendt klædis kiol som er gl. 2 mrk., en gl. rufskins foered hufve for 8 skl., 
hos broderen 1 3/5 skl.,  
Saa er angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner nemlig. 
Ved med deelte efter retning i bog clarringen dend 16 May 1704. befindis denne 3 gaard at reste 
til amptstuen for Aa. 1703 penge 6 Sld. 3 mrk. 2 skl., Udlagt 3 tønder strøe Rug á 2 Sld. Er 6 Sld., en 
graae galt for 1 Sld., til ofvers 14 skl.,:/: 

bornholmerting.dk 260



Hederlig og Wellærde mand Hr: Hans Anker Sogne Præst til Hasle og Ryds Kirkismeening heder 
fordrer efter sin forteignelse som vedgikes, at reste til dato penge 9 Sld. 1 mrk. 4 skl., udlagt en røe 
Qvige 4 Sld., en brun braaged Koe for 5 Sld., en sort Orne 1 mrk. 4 skl., :/: 
Hr. Hans Anker anmælded og at denne S: Mand har lofved til deigne bollignens biugning 1 Sld., 
udlagt en røed Soe 1 Sld.,:/: 
Sogne Deignen Laurits Fund fordred efter sin sedel for liig begengelse 2 Sld., udlagt it røe braaged 
studnød for 2 Sld. :/: 
Kirke wærgen Claus Hansen fordred reignes penge for denne S: Mands liig begengelse hvor til blef 
samtyked udlæg for 1 mrk., udlagt en gl. linnen senge dynne for 1 mrk., :/: 
Hans Svendsen paa sin svoger Jens Monsens weigne i Rosendalle paa Ryds kirkis weignefor 1703. 
penge 2 mrk., udlagt en ung en graae belted galt for 2 mrk., :/: 
Hans Svendsen i Dyngegaarden fordred for Aa. 1700. til kirken penge 2 mrk., udlagt en graae 
belted Soe for 2 mrk., :/: 
Peder Hansen i Nyekier sogn fordred for  forstrekning til denne S: Mands begrafvelse 10 Sld. 4 skl., 
nok fordred for en tønde Biug bekommed Aa. 1699. 2 Sld. 2 mrk., for 6/7 tønde Haure i denne 
waar bekommed for 1 mrk. 8 skl., er tilsammen 12 Sld. 3 mrk. 12 skl., udgagt en sort stierned Hest 
gilling 8 Sld., en sort hielmed stud 4 Sld., it brun hielmed Qvigenød for 1 Sld., til ofvers 4 skl., :/: 
Enken angaf at være skyldig til S: Henning Bohnis Sterfboe for salt penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt it 
lided sort hielmed studnød 6 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken til sin egen begrafvelse 
bevilged af de vedkommende udlæg af dette boe for penge 40 Sld., udlagt en brun stierned Hest 6 
Sld., en ung Røed soeded Hest gilling 6 Sld., en soeded røe stierned Hoppe 7 Sld., en gul brun Hest 
gilling for 5 Sld., en røe brun brased Koe 3 Sld., en gl. røed Koe 2 Sld. 2 mrk., en røe stierned Koe 2 
Sld., plougen med behør 1 Sld. 2 mrk., Karm wognen for 2 Sld., en slet brun ung Hoppe 5 Sld., :/: 
Niels Rasmusen boende i Aakier sogn fordred som er med penge 20 Sld., reede penge, og Korn 
vare som hand denne S: Mand med forstragt hafver opdragende til penge 33 Sld. 3 mrk., der af 
rester til dato rente udi penge 7 Sld. 2 mrk., er saa tilsammen 41 Sld. 1 mrk., udlagt en røe brun 
Tyr 4 Sld., 14 Faar med 3 lam 10 Sld. 2 mrk., en brun hofved Qvige 4 Sld., en gl. kaabber kedel for 3 
Sld., 6 tønder Biug som er saaed for 9 Sld., 4½ tønde Haure 9 mrk., 2 dreied mæssing lyse stager 1 
Sld., en slet rød Qvige 3 Sld., en sort pletted Soe 4 mrk., en ung graae galt 2 mrk., it sengested i 
Herberghused 3 mrk., it wraaeskab 4 mrk., it bord i stuen 3 mrk., en for benk med ryke 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt for medels gaardens videre som arfvingerne ej nu vil om 
foreenis 6 Sld., udlagt en røe skiolded stud for 6 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 6 Sld., udlagt en slet Røe stud for 5 Sld., it lided dybt Thin fad 1 
mrk. 8 skl., en mæssing lysse plade 8 skl., en liden senge dynne 2 mrk., :/: 
Stempled papir til denne forretning for 3 mrk., udlagt en linnen senge dynne 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en liden graae Soe for 2 mrk., 
en hvid Soe for 2 mrk., :/: 
Summa andrager forschrefne Gield og Prætensioner til penge 129 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Ligned blifver udi behold penge 15 Sld. 3 mrk. 6 skl., 
Hvor af Enken tilkommer den halfvepart som er 7 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Dend anden halfvepart tilligis denne S: Mands daatter Giertrud Monsdaatter paa den vederlaug 
hende tilkommer imod hvis hiemgift de andre hendis sødsken, af forældrene i deris velmagt 
bekommed hafver som og er 7 Sld. 3 mrk. 11 skl., Saa er da en hver forberørte deris anparter 
udlagt som følger. 
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For Enkens Anpart 7 Sld 3 mrk 11 skl., er udlagt en hvid Hest gilling for 3 Sld. 2 mrk., it lided røet 
Tyrnød for 1 Sld., i drenge sengen en linnen sengedynne 8 skl., en lapped senge dynne 6 skl.,  it gl. 
blaae garns lagen 8 skl., en gl. arbieds wogn med behør 3 mrk., it aar med for behør 1 mrk. 8 skl., 
en træ tinned harre 12 skl., en dito 8 skl., it gl. madskab uden laas 8 skl., en gl. bagstoel 6 skl., en 
ege kiste paa lofted 1 mrk. 4 skl., en ballig i krobhused for 8 skl., I Steerhused en kalke tønde 8 skl., 
en straabonds tønde 8 skl., en dito 6 skl., en ballig for 4 skl., it deigne trug med en gaul 1 mrk., 4 
straae bonds tønder for 1 mrk., 2 st bøtter 4 skl., en smør bøtte for 4 skl., it drøfte trug for 4 skl., 
en gl. kitte 2 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Daatteren Giertrud 7 Sld. 3 mrk. 11 skl., udlagt it brunt Qvigenød for 3 Sld., it lided røet Qvigenød 2 
Sld., it langt giestebuds bord af fyrre i herberghused 3 mrk., en gl. seis med bom og ringe 12 skl., 
en seise bon for 4 skl., it gl. ølcar med bommen adtskildt 8 skl., en ny wogn klou 6 skl., en gl. bag 
stoel med ryke 6 skl., it gl. sort ranned hiønde 6 skl., it gl. flamsk hiønde 8 skl., it gl. syed hiøndis 
waar 4 skl., it gl. benke dynne waar i stuen 6 skl., en staur øpse for 12 skl., en krak øpse 4 skl., en 
jern tyfve med en ring 8 skl., en dito med en gren 4 skl., ved skattens udlæg 14 skl., hos Peder 
Hansen i Nyekier sogn 4 skl., 2 arbieds juhl 1 mrk. 8 skl., en salte half tønde 8 skl., hos moderen 1 
skl., :/: 
Niels Rasmusen tilspurdte Enken hvor hun self vilde beboe denne 3 gaard og svare der af hvis af 
forde gaard bør ydis, her til Enken med sin laugwærge svarede, at dette aar vil Enken blifve paa 
gaarden, og svare hvis bør gifvis for 1704. og holde gaarden ved hold, og magt, hvor for Enkens 
laug nu goed sagde, og inden berørte aar faar ende vil Enken lade holde som frænder paa denne 
3die gaard som hende, og hendis S: Mand til eiendom er berettiged, og saa sig efter dommens 
afsigelse vide Resolvere: Hvis videre om denne 3 gaard, eller om sødskende som forhen af boet er 
blefven udgift i forældrenis velmagt hafver bekommed meere til hiemgiften dend anpart som for 
hen her udi af løsøre goedset til streker som Giertrud Monsdaatter er tillagt henstilles til som 
frendernis observation saavidt billigt og retter efter lowens tilhold udi gaarden at liqvidere. Hvor 
ved saa dette skifte er slutted, helst som ingen  sig med videre Prætensioner her paa Sterfboet nu 
hafver angifved videre end forskrefved staar hvilked at som saa er tilganged og Passeret  
den 23 Marty 1704. Testerer Gregers Christensen.                   H: Brugman, 
 Per P:H:S: Hansen.            Niels Rasmusen.                        Laurits Mogensen. Jørgen J:H:S: Hansen. 
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Anno 1704 Dend 26 May. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvitation efter  Hans Nielsen S: husttu Bendte  Nielsdaatter som boede og døde 
i it Udhus liggende paa dend 7 Jord eiendoms gaards grund i Østerlaursker sogn. 
Imellem  denne S: Qvindis  efterlefvende  Mand bemælte Hans Nielsen  paa eene side og paa 
anden sidde denne S: Qvindis med bemælte sin Mand auflede børn som er 4 døttre hvor af. 
 
Dend eldste daatter er Sidzele Hansdaatter 14 aar gl. 
Dend anden daatter er Bohl Hansdaatter paa 11 aar gl.  
Dend 3die daatter er Giertrud Hansdaatter  paa 7  aar gl. 
Dend yngste  daatter Else Hansdaatter paa 5 aar gl.  
For dem er faderen Jens Pedersen self wærge . 
 
Hvor paa Rettens viegne var afverværende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
samme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Jep Hansen  og Lars Rasmusen begge boende i 
bemælte Østerlaursker  sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter 
følger.  
 
Øeg. 
En hvid graae gl Mæhr for penge 5 Sld., en liden ung sort Hoppe 4 Sld., 3 stolperum gl. Hus med 
hvis der udi jord og nagelfast nu befindis 2 Sld. 2 mrk., it bag wogn ree med 2 gl. Juhl 4 mrk., denne 
S: Qvindis Ifareklæder var ganske ringe, og angafvis at være andvendt paa børnen som de hafde at 
forslide. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre middel til penge 12 Sld. 2 mrk., 
Saa blef Hans Nielsen af skifte beyienterne tilspurdt om hand hafde meere til dette boes middel at 
angifve der til hand svarede nej ej videre at være end forskrefved staar. 
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort udlæg som 
følger, nemlig. 
Efter dend skifte forretning opretted efter S: Svend Nielsen i Østerlaurskier sogn dend 2 juny 1694. 
befindis denne Mand hans broder at være tilsat at wærge for it af hans børn ved navn Peder 
Svendsen som til kommer 4 Sld. 4 skl., udlagt en liden ung sort Hoppe 4 Sld., hos Hans Nielsen at 
hafve af hused 4 skl., :/: 
Og som Hans Nielsen ej nu lenger kand for hans broder søn wærge være saa er beordred Jep 
Rasmusen som er mynlingens sødskende barn boende i Østerlaursker sogn. at hand her efter skal 
wærge for berørte Peder Svendsen og svare ham efter lowen.:/: 
Sogne Præsten Hr: Jørgen Anker lod fordre 1 Sld., udlagt af hused at hafve 4 mrk., :/: 
Sogne Deignen Olluf Andersen lod fordrer 1 mrk., udlagt  af hused 1 mrk., :/: 
Peder Espersen i Østerlaursker sogn lod fordre 2 Sld. Udlagt af forde hvid graae Mæhr at hafve 
disse 2 Sld., :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche lod fordre 2 mrk., udlagt af forde hvide Mæhr 2 mrk., :/: 
Terkel Jensen i Østerlaursker sogn lod fordre 1 mrk. 12 skl., udlagt af hused at hafve 1 mrk. 12 skl.,  
Jørgen Nielsen i Østerlaursker sogn lod fordrer 1 mrk., udlagt af hused at hafve 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk., skifteskrifveren for sin umge i alt 2 mrk., udlagt it bag 
wogn ree med 2 juhl for 4 mrk., til ofvers 1 mrk., Stempled papir til skifte brefved for 1 mrk. 8 skl., 
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udlagt af hused 1 mrk. 8 skl., :/: Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., ved 
skifte betienternes udlæg 1 mrk.,  
Ligned andrager forskrefne Prætensioner til penge 9 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Blifver i behold 2 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Som tillæggis faderen Hans Nielsen imod sin S: Qvindis begrafvelsis bekaastning udlagt af en hvid 
graae Mæhr 10 mrk., af hused 8 skl., :/: 
Meere Prætensioner efter anfordring af skifte betienterne blef ej angifven. Hvor ved dette skifte 
er slutted. Dette saa at være Passeret Testerer H; Brugman.           Hans H:N:S; Nielsen. Jep Hansen.                    
Lars L:R:S: Rasmusen.  
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Anno 1704 Dend 27 May. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Deehling efter  Lars Jensen som boede og døde i it Udhus beliggende paa dend 
12  jord eiendoms gaards grund i Østerlaursker sogn. Imellem  denne S: Mands efterlatte hustru 
Bergita Mikelsdaatter for hende blef efter hendis begiering til laugwærge anordned. Hans 
Mikelsen boende paa dend 10 jord eiendomsgaard i Østerlaursker sogn.  paa eene side og paa 
anden sidde denne Salig Mands med bemælte sin hustru auflede børn som er 1 søn og 1 daatter 
hvor af. 
 
Sønnen er Jens Larsen paa 6 aar gl. for hammen er faderens broder Trued Jensen boende i 
Østerlaursker sogn. til wærge anordned. 
Daatteren Anna Larsdaatter paa 9 aar gl. for hende er faderens broder Jacob Jensen i bemælte 
Østerlaursker sogn til wærge anordned. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
samme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Jep Hansen  og Iser Ringe  begge boende i 
bemælte Østerlaursker  sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Øeg. 
En gl. snopped Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., it brun skimled gilled Hestføll for 2 Sld. 2 mrk., it aske bord 
i stuen med oben foed for 2 mrk., 5 stolperum gl. huus med hvis der udi nu jord, og nagelfast 
foerfindis tilsammen sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne den angifvende boens Middel til penge 9 Sld.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Enken, og de vedkommende, om de hafde meere til dette boes middel 
at angifve der til de svarede nej, at de ej viste meere end angifved er, og forskrefved staar,  
Denne  S: Mands Ifareklæder var ganske ringe, og beholte Enken den til at paaklæde børnen med 
som der til trenger at forslide. 
Saa blef angifved efter skrefne bort skyldige bort skyldige Gield, og Prætensioner og er der til giort 
udlæg som følger. 
Karne Jensdaatter lod fordre som vedgikes 3 Sld., udlagt it brun skimled gilled Hestføll for 10 mrk., 
it aske bord i stuen for 2 mrk., :/: 
Stads Capitain i Svaniche Mortten Koefoed lod fordre efter sin sedel 1 Sld. 2 mrk. 12 skl., udlagt af 
en brun skimled Hoppe disse 6 mrk. 12 skl.,  
Hans Munk i Østerlaursker sogn lod fordre 1 Sld., udlagt af en brun skimled Hoppe 4 mrk.,  
Karen S: Daniel Hansens i Østerlaursker sogn lod fordre 2 mrk., udlagt af en brun skimled Hoppe at 
hafve disse 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk., udlagt af hused 1 mrk.,  
Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 mrk., udlagt af hused 2 mrk.,:/: 
Stempled papir til skifte brefved for 1 mrk. 8 skl., udlagt af en brun skimled Hoppe 1 mrk. 4 skl., af 
hused 4 skl., :/:  
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt af hused 1 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands udfart blef Enken bevilged resten af boens middel som er 1 Sld. 1 mrk. 12 
skl.,  
Her for er giort anførsel i forde huus for 5 mrk. 12 skl.,  
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Saa at inted er ofver blefven at deele arfvingerne imellem efter som forskrefne Gield, og 
Prætensioner andrager lige saa høyt som boens middel som er 9 Sld.,  
Hvor saa dette skifte der ved er slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passered som forskrefved 
staar Testerer. H: Brugman.           Hans H:N:S: Nielsen.         Jacob J:J:S: Jensen. Jep Hansen.                     
Isser I:R: Ringe.  
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Anno 1704 Dend 28 May. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvidation efter  Niels Ibsens S: hustru Sidzele Hansdaatter, som boede og døde 
i it Udhus beliggende paa dend 22  jord eiendoms gaards grund i Østermarie sogn. Imellem  denne 
S: Qvindis efterlatte mand bemælte  Niels Ibsen  paa eene side og paa anden side denne Salig 
Qvindis  med bemælte sin Mand auflede børn som er 2 døttre hvor af. 
 
Dend eldste daatter er Mette Nielsdaatter 14 aar gl. 
Dend yngste daatter er Bohl Nielsdaatter paa 13 aar gl.  
For dem er faderen efter lowen self wærge. 
 
Hvor paa Rettens viegne var afver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
samme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Jens Seiersen  og Peder Larsen  begge boende i 
Østermarie sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger.  
 
Paa tilled. 2 straae bonds tønder 8 skl., it tønde stomme foe 4 skl., en gl. half tønde 4 skl., en gl. 
spin rok 6 skl.,  
Cammered. En salte fiering 8 skl., en gl. dito 6 skl., en salte otting 6 skl., en gl. fyrre kiste med laas 
for 3 mrk., en gl. ull wef for 1 mrk., med 2 vidier, en half tønde for 4 skl., den halfve part af en gl. 
roes baad med aarer og tofter som dette boet tilhør 2 Sld. 2 mrk., og Peder Andersen tilhør dend 
abden halfvepart. En gl. sort braaged Koe er sat for 4 Sld. 2 mrk.,  
Gies, en gl. Gaas 1 mrk., en Gaase for 1 mrk., en Giesling 2 skl.,  
Summa andrager dette Sterfboes middel til penge 9 Sld. 1 mrk.,  
Ifare klæder, var af ringe vendt som børnen har bekommed at forslide. 
Efter skifte betienterne anfordring hafde Niels Ibsen ej meere at angifve til dette boes middel. 
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og er der til giort udlæg som følger nemlig.  
Sogne Præsten Hr: Søfren Larsen lod fordre 6 mrk., udlagt af Koen 6 mrk., :/: 
Sogne deignen Laurits Søfrensen lod fordre 3 mrk., udlagt f forde Koe 3 mrk., :/: 
Lars Pedersen i Østermarie sogn lod fordre 3 mrk. 8 skl., udlagt af Koen 3 mrk. 8 skl., :/: 
Niels Ibsen ibiden  lod fordre 12 skl., udlagt 2 straae bondstønder 8 slk., it tønde stomme 4 skl., :/: 
Jens Rasmusen ibiden lod fordre 2 mrk. 8 skl., udlagt 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., en salt fiering 8 
skl., :/: 
Liutnant Hans Koefoed Jensen lod fordre for en deehle 2 mrk., udlagt en gl. fyrre kiste sat for 3 
mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Hans Hansen i Østermarie sogn lod fordre 6 skl., udlagt en salte otting for 6 skl., :/: 
Hans Pedersen ibiden lod fordre for arbiedsløn paa liig kisten til denne S: Qvinde penge 2 mrk., 
udlagt en gl. wef 1 mrk., 2 half tønder 8 skl., en spin rok for 6 skl., en giesling 2 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 1 mrk., udlagt af Koen 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 mrk., udlagt af Koen 2 mrk., :/: 
Stempled papir til dette skiftebref for 1 mrk. 8 skl., udlagt af Koen disse 1 mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt af Koen 1 mrk.,:/: 
Imod denne S: Qvindis begrafvelsis bekaastning blef Niels Ibsen bevilged resten af dette boes 
middel som er penge 2 Sld. 3 mrk. 6 skl., udlagt en half baadpart 10 mrk., en salte otting 6 skl., af 
kisten 1 mrk., :/: 
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Saaleedis blifver Gielden, og forskrefne Prætensioner lige saa høy som boens middel som er penge 
9 Sld. 1 mrk.,  
Dette saa være tilganged og Passeret Testerer. H: Brugman. Niels N:I:S: Ibsen eged skrefne navn.         
Jens Seiersen.                Lars L:P;S: Pedersen. 
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Anno 1704 Dend 3 Juny. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Deehling efter  Henrik Hansens S: hustru Anna Larsdaatter, som boede og døde i 
it Udhus liggende paa Fougde Agerne paa Westergaard, ded 8 Wornede gaards grund i 
Westermarie sogn.  Imellem  denne S: Qvindis efterlatte mand bemælte  Henrik Hansen  paa eene 
side og paa anden sidde denne Salig Qvindis  med bemælte sin Mand auflede børn som er 1 søn og 
2 døttre hvor af. 
 
Sønnen er Hans Henriksen paa 6 aar gl. 
Dend eldste daatter er Bohl Henriksdaatter 10 aar gl. 
Dend yngste daatter er Karne Henriksdaatter paa 3 aar gl.  
For dem er faderen  Henrik Hansen self wærge efter lowen self wærge. 
 
Hvor paa Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
samme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Arist Ibsen  og Niels Ibsen  begge boende i 
bemelte Westermarie sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En sort snopped og stiernet gillet Foele for 8 Sld., en ung sort Hoppe 5 Sld. 2 mrk., en sort brun 
Hoppe for 4 Sld., en sort skimlet Hoppe 5 Sld., en gl. brum Hoppe for 3 Sld.,  
Qveg.  
En røe beltet stud for 6 Sld., en brun skiolet Koe for 6 Sld., en røe hielmet Koe for 6 Sld., en ung 
Røe hielmet Koe for 5 Sld.,En blak hielmed Koe for 6 Sld., it røe hielmet Qvigenød er sat for 2 Sld., 
en røe hielmet Qvigekalf 1 Sld.,  
Faar og Lam. 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 9 Lam fød i aar á 1 mrk er 2 Sld. 1mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaase med sin afgrøde støket sat for 1 mrk. 4 skl er 1 Sld. 1 mrk.,  
Svin. 3 sortte soegrise á 1 mrk er 3 mrk., en røe sandet galt gris for 1 mrk., en graa galt for 3 mrk.,  
Kaabber ware og Jernware. 
En liden messing kedel paa en phan stor liden for 7 mrk., en jern gryde kraag for 4 mrk., endnu en 
jern gryde krog for 2 mrk., en ploug med behørig jern juhl bøsse og ringe 2 Sld., en slovsleede med 
jern vidier og dret for 2 mrk., en gl. bred bladet haand øpse 12 skl., it aar foruden bihl for 12 skl., 
en sleede paa tillet med jern vidier og dret for 2 mrk., 2 torn skiærer á 8 skl er 1 mrk., it stude aag 
med lenke 1 mrk. 4 skl., en liden liung rifve for 8 skl., en større liung rifve for 12 skl., it tørf jern 12 
skl., en liden jern tyfve for 6 skl., en krak øpse for 6 skl., 2 gl.harrer for 1 mrk. 8 skl., en wogen med 
smaa stier for 2 Sld. 2 mrk., en hakelse kiste foruden staall og er der til en hakelse knif sat for 2 
mrk., 2 gl. høe stier 8 skl., en jernet hammell med haarseeler og cabel hammel reeb tøm og haar 
halseeler og jern nagle 2 mrk., 2 gl. brake hamle 6 skl., er 12 skl.,  
I Wester Huuset. 
2 sengesteder á 3 mrk er 6 mrk., en fyre kiste med laas er sat for 4 mrk., en bag stoel foruden bon 
for 12 skl., en tre fierings øltønde for 1 mrk. 4 skl., en straa bonds tønde er sat for  4 skl., en leer 
hake for 8 skl., en kalke tønde for 1 mrk., 2 straabonds tønder for 8 skl., en liden stand tønde for 
12 skl., en kierne for 4 skl., og 1 mrk.,  
I Krobhuuset. 
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It wraaeskab med 2 dørre og en laas for 1 Sld. 2 mrk., en fyrre kiste med laas og hengsler og en list 
paa laaget for 1 Sld., 2 øl half tønder a 1 mrk er 2 mrk., en ølfiering for 12 skl., 2 straa bonds tønder 
a 6 skl er 12 skl., en gl. fiering for 4 skl.,  
Paa Tillet. 
It degne trug med stoel for 1 mrk. 4 skl., en gl. lynne borger salt tønde for 8 skl., en straabonds 
tønde for 6 skl., 3 andre straabonds tønder á 4 skl er 12 skl.,  2 fieringer a 4 skl er 8 skl., en brende 
vins otting 6 skl., en seys med bom og ringe for 2 mrk., en seis foruden bon 1 mrk., nog i 
Sterfhuset. Er en ullen ofver dynne med røde render for 5 mrk., it gl. blaargarns lagen for 1 mrk.,  
Sengeklæder i Wæsterhuuset. 
En blaae rannet bolster ofver dynne er nu satt for 4 Sld., en gl. linned under dynne for 1 mrk. 8 skl., 
en linnen hofvet dynne for 1 mrk. 4 skl., it lidet blaargarns lagen for 1 mrk.,  
I Stuuen. 
Er en hvid ullen ofver dynne for 2 Sld., it syed hiønde paa blaae bon med skind waar under for 10 
skl., it nye wefved benke dynne waar for bordenden 3 alen lang for 2 mrk., it nye wefved 
benkedynne waar under winduen 6 allen lang er sat for 1 Sld. 2 mrk., en  nye vedved agedynne 
med spoelskadet under foer for 12 skl.,  
Thin. 
It fladt yTin fad for 2 mrk., en liden gl.bunden tin fad for 12 skl., en større tin fad er sat for penge 2 
mrk. 8 skl., en kistebenk i stuen med hengsler og skammel till for 3 mrk., it fyrre bord i stuen med 
bord kiste og foed for 3 mrk. 8 skl.,  
Forberørte waavings huus som Henrik Hansen er tilhørrende, som er stuelengen som er femtten 
stolperum med huus der udi, jord og nagelfast nu forefindis, item 4 stolperum tømmer østen til 
som er klundt huus og foruden tag reedsel, er tilsammen sat for 36 Sld.,  
Sæden angaaende, da blef derom, her nu paa skiftestedet eller Sterfboet afhandlet, at Henrik 
Hansen dend med strøe korn og afgrøde beholder, og der imod svarer hand, hvis landgielde, 
forhuuses frund bør betalis, for Anno 1704. Saa at der af ey noget til dette boes middel er at 
anføre,  
Denne  Salige Qvindis Ifareklæder blef angifven, og er af begge wurderings mændene Taxeret, som 
er efterskrefne, nemlig, en sortSartis kiol er sat for 4 Sld., en sort pollemetis half kiol for 2 Sld., it 
røt nyt wadmels skiørt for 1 Sld. 3 mrk., it grønt wadmels skiørt for 2 mrk., it gull fifskaftes snørlif 
med staal mallir udi for 1 mrk. 8 skl., en sort silke grafgrous hufve for 2 mrk. 8 skl., Huusrummet 
denne Salige Qvinde kand hafve haftt, hafver faderen anwendt till børnens nøtte, Summa 
andrager hvis Ifareklæder, som er angifven till penge 9 Sld. 1 mrk., som deelis imellem en søn og 2 
døttre. 
Denne sahl. Qvindes børn er der af broderens laad 4 Sld. 2 mrk. 8 skl., og hver søster laad er 2 
Sld.1 mrk. 4 skl., som faderen dem i sin tid tilsvarer, hvorimod faderen Henrik Hansen beholder 
sine egne  
Ifareklæder, som hand med nøgedis. 
Saa blef Henrik Hansen af skifte betienterne tilspurdt, om de hafde meere till dette boes middel at 
angifve. Der till hand svarede ney, ej vidrer at være widendes, end angifvet er og forskrefvet staar. 
Hvor saa dette boes middel er tilsammen regnet og andrager till 
 Penge 139 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Der imod blef angifven, efterskrefne dette Sterfboes skyldige Gield og Prætensioner, og er der till 
giort udleg som her efter følger nemlig. 
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Efter det skiftebref opretted efter Sal: Hindte Hansen i Westermarie sogn dend 17 December 1701 
og den 28 Aprill 1702. befindes Henrik Hansen at verre tilordned for dend Sahl: mands daatter, 
Megtel Hindtesdaatter at værge, og som hand ej nu lenger samme wærgemaal lenger wærge kand 
kand nu hender hafve, formedelst sine egne børn, og meere besiden som her ved dette Sterfboet 
Dependerer saa er ham samme wærgemaall forloved, og igien forberørte myndling Megtel 
Hindtesdaatter nu til wærge anordnet, myndlingens faders sødskende barns mand Anders Jensen, 
boende paa dend 41 gaard i Westermarie sogn. Saa som ej nærmere der til kand spørgis, og hafver 
hand samme wærge maall at forestaa som lowen til holder, og tilkommer denne myndling Megtel 
Hindtesdaatter først sin møderne løsøre arf penge 25 Sld. 9 skl., nog af sin Sahl: Moders 
Ifareklæder 7 mrk. 7 skl., Item af sin Sahl: faders Ifareklæder 6 mrk. 1 skl., Item tilkommer denne 
myndling af sin arfvepart, efter sig Sahl: fader af løsøre arf naar 2 Sld., som bestaar i en 
Wandmølle, bestaaende paa dend 40 gaards  grund i Westermarei sogn. som Henrik Hansen ej har 
bekommet, i sin tid indkommer, er en fra dragen, blifver igien 8 Sld. 11 skl.,  Andrager tilsammen 
36 Sld. 2 mrk. 12 skl., her af skal Jens Hansen Bidstrup svare som hand hafver til sig annammed 
penge 7 Sld. 8 skl., Item skall Lars Ollufsen paa 38de gaard i Westermarie sogn, betale till denne 
myndlings wærge 6 mrk. 6 skl., blifver saa igien som dette boe skal svarer hofved Summa penge 27 
Sld. 3 mrk. 14 skl., foruden forskrefne tvende Summar, som forde Jens Bidstrup, og Lars Ollufsen, 
wærgen Anders Jensen tilsvarer, belangende de 5 Sld., som denne myndling Megtel, er til 
forsterløn bevilget, Saa kand derom nu ej mældis videre, end som at Jens Bidstrup har haft 
myndlingen til dato hos sig, saa er de 5 Sld., og meere fortæred, saa at Jens Bidstrup for de 5 Sld., 
er fri, der til videre at svare. 
Retten angaaende som her af boet skulles bereignis af de 27 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Da efter som det udleeg Henrik Hansen for Summen har bekommet, bestaar udi adtskillige ringe 
løsøre vare, hvor for ej kunde bekommes saa mange penge, som det var sat for, er her paa skifted 
for billigt eragtet, at Summen her till Passerer foruden rentte, men her efter der med forholdis 
efter lowen, saa som det nu alt sammen er kommen till en fuld Summa, og hvis rentte saa af 
løsøre og jorde pengene af dend 40 gaard kand beregnis, der af tagis til opforstring for myndlingen 
Megtel  Hindtesdaatter, indtil hun sin føede kand fortiene. Nog vedstaad Henrik Hansen at hafve 
bekommet af Lasse Lassen Bran af hvis Jorde penge berørte myndling i dend 40de faard i 
Westermarie sogn tilkommer rentte 2 mrk. 8 skl., som liggis till de 27 Sld. 3 mrk. 14 skl., Er saa som 
her af boet skal udligges penge 28 Sld. 2 mrk. 6 skl., for de efter benefnte 28 Sld. 2 mrk. 6 skl., er 
nu udlagt,  
en sort stiernet og snoppet gillet Foele sat for 8 Sld., i Westerhuuset, en blaae rannet bolster ofver 
dynne, er nu sat for penge 4 Sld., en gl. linnen under dynne for 1 mrk. 8 skl., en linnen hofvet 
dynne for 1 mrk. 4 skl., en fyrre kiste i wæsterhuuset med laas, sat for 4 mrk., en rød beltet stud 
for 6 Sld., videre tillagt it wraaskab med 2 dørre og en laas for 6 mrk., en jern gryde kraag er sat for 
4 mrk., it fladt tin fad for 2 mrk., it lidet gl. brudet tin fad for 12 skl., it større tin fad er sat for 
penge 2 mrk. 8 skl., en torn skiær for 8 skl., en lyng rifve den minste med skaft for 8 skl., en 
mæssing kedel paa en kitte stor, er sat for 7 mrk., it røe hielmed Qvienød for 8 mrk., en graa galt 
for 3 mrk., en sies foruden bom for 1 mrk., Paa tilled, en straabonds tønde for 6 skl.,  
Elsebeth Peder Rosmans i Rønne fordred efter sin seddel som vedgikes penge 21 Sld. 3 skl., for 
Elsebeth Peder Rosmans fordring 21 Sld.3 mrk., er nu udlagt, en ung røe hielmed Koe for 5 Sld., en 
røe hielmet Koe for 6 Sld., 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 3 lam for 3 mrk., 3 gl Gies og en Gaase med 
sin afgrøde støker sat for 1 mrk. 4 skl., er 5 mrk., en straa bonds tønde for 4 skl., en røe hielmed 
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Qviekalf for 4 mrk., til ofvers 1 skl., nog tillagt it benke dynne vor for bordenden 2 mrk., af en brun 
skioldet Koe 2 mrk., blifver saa 5 mrk. 1 skl.,  
Elsebeth Carl Ollufsen i Rønne fordred efter sin seddel penge 2 Sld. 12 skl., udlagt her for 6 lam á 1 
mrk er 6 mrk., 2 sorte Soegrise á 1 mrk er 2 mrk., en røe sandet galt gris for 2 mrk., til ofvers 4 skl.,  
Kirke wergen Arist Ibsen fordred som rester for 3 aar kirke penge til nyt aar 1704. aarlig 8 skl er 1 
mrk. 8 skl., her for udlagt, en sort Soegris sadt for 1 mrk., en torn skier 8 skl.,  
Jens Laursen i Nyeker sogn fordred tienesteløn og for at grafve under liiged dend Sahl: Qvindis, 
tilkommer penge 3 mrk., udlagt en skouf sleede med jern widire og dret 2 mrk., en kalke tønde 1 
mrk.,  
Hans Rasmusen af Nyeker sogn, lod fordre tienesteløn, som ham blef sted 1 mrk. 8 skl., udlagt it 
stude aag med lenke for 1 mrk. 4 skl., en fiering i Krubhuset for 4 skl.,  
Karen Sahl: Hans Børgesens, tilkommer, for sin opwartning her i boet foruden it par skoe og en 
hufve, hun har bekommet, som hende af Henrik Hansen blef bevilget 2 mrk., udlagt her for en 
sleede paa tillet med jern vidier og dret for 2 mrk., 
Jens Kofod i Westermarie sogn fordret som vedgikes 2 mrk., udlagt en jern gryde krog for 2 mrk.,  
Imod denne Sahl: Qvindis udfart og begrafvelsis bekostning, blef Henrik Hansen bevilget udleeg for 
penge 16 Sld., udlagt en blak hielmet Koe for 6 Sld., en ung sort Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en sort 
brun Hoppe 4 Sld., en wogen med smaae stier for 2 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 Sld.,  
Skifteforwalteren for sin Salarium 2 Sld., Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld. 2 mrk., for disse 
5 Sld. 2 mrk., er udlagt en brun skioldet Koe for 6 Sld., af Koen til ofvers 2 mrk.,  
Stemplet papir till dette skiftebref for 3 mrk., udlagt it sengested i westerhuuset for 3 mrk.,  
Wurderings mændene  for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en hakelse kiste med knif 
uden staal for 2 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk., i westerhuuset, it blaargarns lagen i 
Steerhuset for 1 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne gield og Prætensioner till penge 77 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deeling penge 62 Sld. 9 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfvepart som er penge 31 Sld. 4½ skl.,  
Dend anden hafvepart deelis imellem denne salige Qvindis børn som er en søm og 2 døttre, er der 
af en broderlaad penge 15 Sld. 2 mrk. 2 ¼ skl., og en søsterlod er 7 Sld. 3 mrk. 1 1/8 skl., hvor for 
en hver efter skeer udleeg, dette saa at være Passeret Testerer Henrik Brugman.  
Henrik H:H:S: Hansen.          Arist Ibsen.    Niels N:I:S: Ibsen. Hans Jensen. 
 
 For  faderen Henrik Hansens laad som er penge 31 Sld. 4½ skl., er udlagt, en sort skimled Hoppe 
for 5 Sld., en gl. brun Hoppe sat for 3 Sld., Helften af forberørte huus for penge 18 Sld., en ploug 
med behørige jern er sady for 2 Sld., en bred bladet haand øpse for 12 skl., it aar uden bihl for 12 
skl., en stører liung reífve for 12 skl., it tørfjern for 12 skl., en liden jern tyfve for 6 skl., en kark 
øpse for 6 skl., 2 gl. harrer á 12 skl er er 1 mrk. 8 skl., 2 gl. Høe stier for 8 skl., en jerned hammell 
med forde behør sat for 2 mrk., 2 brake hamle for 12 skl., I Westerhuus it sengested for 3 mrk., en 
bag stol uden bon for 12 skl., en trefierings øltønde er sat for 1 mrk. 4 skl., er 31 Sld. 1 mrk. 8 skl., 
til ofvers 1 mrk. 3½ skl.,  
Sønnen Hans Henriksen for sin anpart som er 15 Sld. 2 mrk. 2 ¼ skl., der for udlagt en fridepart af 
forberørte huus med behør for 9 Sld., ved udfartens udleeg, at hafver hos faderen 2 Sld., en leer 
hakelse for 8 skl., 2 straaebonds tønder for 8 skl., en liden stand tønde for 1 mrk., en kierne for 1 
mrk. 4 skl., en ølhalf tønde for 1 mrk., en seys med bom og ringe for 2 mrk., it nye wefvet benke 
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dynne waar 6 allen lang for 6 mrk., Item en hvid ullen ofverdynne for 2 Sld., til ofvers her af 1 mrk. 
13 ¾ skl.,  
Dend eldste daatter Bohl Henriksdaatter tilkommer 7 Sld. 3 mrk. 1 1(8 skl., der for er udlagt af 
huuset med behør at hafve 4 Sld. 2 mrk., en fyrre kiste med laas og hengsler, og en list paa laaget 
er sat for 1 Sld., en half tønde for 1 mrk., it deigne trug med stoel for 1 mrk. 4 skl., en Lynneborger 
salt tønde for 8 skl., 3 straa bonds tønder for 12 skl., 2 fieringer for 8 skl., hos faderens laad 1 mrk. 
3 ½ skl., hos sin broders laad 1 mrk. 13 ¾ skl., it syd hiøend paa blaa bon, med skind waar under 
for 10 skl., en nye wefvet agedynne med spolskadet under foer for 12 skl., af en røed sandet galt 
gris, ved Carls Olsens udleeg de 4 Skl., hos sin systers laad 5 Sld., hos Peder Raasmons udleeg 1 skl., 
:/ 
Dend yngste daatter Karne Henriksesdaatter tilkommer 7 Sld. 3 mrk. 1 1/8 skl., der for udlagt af 
huuset med behør at hafve 4 Sld. 2 mrk., en ølfiering for 12 skl., 2 straa bonds tønder for 12 skl.,  
en brende vins otting for 6 skl., I Steerhuuset en ullen hvid ofverdynne med røde renner for 1 Sld. 
1 mrk., en kistebenk i stuen med hengsler og skammel till for 3 mrk., it fyrre bord i stuen med bord 
kiste og foed for 3 mrk. 8 skl., er 7 Sld. 3 mrk. 6 skl., til ofvers 4 7/8 skl.,  
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Anno 1704 Dend 11 Juny. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvidation efter  Olluf Andersens S: hustru Bohl Nielsdaatter, som boede og 
døde paa dend 14 gaard af Wornede i Ibsker sogn. beliggende. Imellem  denne S: Qvindis 
efterlefvende mand bemælte  Olluf Andersen  paa eene side og paa anden sidde denne Salig 
Qvindis  børn, som er først at regne 2 sønner og 2 døttre, hvor af hun hafver auflet med sin første 
Salige mand Jørgen Folkman en søn og en datter, der af 
 
Sønnen  er Niels Jørgensen paa 12 aar gl. for hammen er forhen till wærge anordnet hans 
Moderbroder Hans Nielsen boende i Ibsker sogn, som fremdeelis wærge for ham forblifver. 
Daatteren Elisabeth Jørgensdaatter paa 8tende aar gl. for hende er forhen til wærge anordnet 
hendis Moder broder Peder Nielsen boende i bemelte Ibsker sogn som fremdeelis wærge for hinde 
forblifver, 
Og med denne nu denne Salige Qvindis efterlefvende mand, auflet en søn og 1. daatter hvor af  
 
Sønnen er Anders Olsen paa 3 aar gl. 
Daatteren  er Bohl Ollufsdaatter 14 dage gl. 
For dem er faderen  Olluf Nielsen self wærge efter lowen self wærge. 
 
Hvor paa Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  weigne, som fuldmægtig Capitain Gregers 
Christensen boende i Aakirkebye, og  Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til 
Wurderingsmænd opmælded  Mikel Hop  og Jens Hansen  boende i bemelte Ibsker sogn. Hvor da 
er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
En brun Hest gilling er sat for 7 Sld., en sort brun ugillet Hest for 6 Sld., en brun Hoppe for 8 Sld., 
en sort brun Hoppe med it brunt Horsføll for 6 Sld., nog en sort brun Hoppe uden føll for 5 Sld. 2 
mrk.,  
Qveg. 
En sort røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe for 5 Sld., en blaket Koe for 5 Sld., endnu 
en blaket Koe for 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe er sat for 5 Sld., en rød stud for 6 Sld. 2 mrk., 
en brun røget stud for 6 Sld. 2 mrk., en blak hielmet stud for 3 Sld. 3 mrk., en røe røget stud er sat 
for 3 Sld. 2 mrk., en røe røget stud for 2 Sld., en sort røget stud for 2 Sld., en røe røget Qvie for 2 
Sld. 1 mrk., en røe Qviekalf er sat for 1 Sld. 1 mrk., en sort tyr kalf for 3 mrk., en røe Qvige kalf for 
2 mrk.,  
Faar. 15 støker Faar á 3 mrk er penge 11 Sld. 1 mrk., 14 Lam som er spæde á 1 mrk er 3 Sld. 2 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaase á 1 mrk er 1 Sld., 15 Gieslinge á 6 skl er penge 1 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Svin. En hvid Soe for 1 Sld. 1 mrk., 2 patte grise støket for 8 skl., er 1 mrk., 2 unge galt svin á 3 mrk 
8 skl., er 1 Sld. 3 mrk.,  
Boehafve. 
En gl. wogen med 2 gl. smaae stier, hammel tøm og halseeler for 5 Sld., 2 Høe stier for 1 mrk. 8 
skl., en ploug med jern hiull og bøsse for 1 Sld. 2 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., 3 træ tinner harre 
á 1 mrk er 2 mrk.,  
Kaaber wahre. 
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En kaabber kedel paa ungefehr en fiering stor, er vegtig till penge 3 Sld. 1 mrk., en mæssing kedel 
paa en span stoer for 1 Sld. 1 mrk., en half tønde kaabber kedel er vegtig till penge 5 Sld. 1 mrk.,  
I Krobhuuset.       
Sengeklæder.en hvid ullen ofver dynne for 2 Sld., en sort ranned ullen undersynne for 1 Sld. 1 
mrk., it gl. sort ullen hofvet dynne for 12 skl., it blaargarns lagen er sat for 2 mrk. 8 skl., nog i 
Krubhuuset. 
En fyrre kiste med laas og hengsler for 2 Sld., en straae bonds tønde for 1 mrk., 2 half tønder ´6 skl 
er 12 skl., en gl. tønde i Cammeret for 8 skl., it deigne trug for 8 skl., it gl. madskab for 8 skl., en 
tønde i Steerhuuset for 8 skl., 2 half tønder á 8 skl er 1 mrk., it gl. ølkar paa en half tønde stoer for 
1 mrk. 8 skl., en seis uden bom for 2 mrk. 8 skl., endnu en seis uden bom for 2 mrk., en half stok 
øpse for 1 mrk. 8 skl., it tørf jern for 8 skl., en liung rifve for 8 skl., en gryde kraag for 1 mrk., en lin 
wef med jern og bom er sat for 3 Sld.,  
I Stuuen. 
It eege bord med skraafoed for 3 mrk., en syed agedynne med gull lappet under foer, er sat for 2 
mrk. 8 skl., en syed benkedynne 6 allen lang for 1 Sld., en gl. bag stol for 12 skl., en ege sibøtte for 
4 skl., 2 finne sybøtter for 6 skl., 2 spanne á 4 skl er 8 skl., 2 kitter á 3 skl er 6 skl., en laas fast half 
kiste med hengsler sat for 10 mrk., en gl. krug uden laag for 4 skl.,  
Strøe kornet. Som er saaed her ved dette waarnede er 4 tønder Rug er sat for 6 mrk, 3 tønder Biug 
á 5 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 7½ tønde Haure á 2 mrk tønden er 3 Sld. 3 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes lawe middel till 
 penge 151 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Denne Salige Qvindis Ifareklæder blef angifven og dette fornefne wurderings mænd taxeret, som 
er følgende nemlig. En sort gl. klædis kiol, med under foer er sat for 2 Sld., en sort fifskaftes kiol 
med foer under lifstøket er sat for 3 Sld. 2 mrk., it blaat wadmels skiørt for 2 Sld., it fiolen brunt 
olmerdugs skiørt for 1 Sld. 2 mrk., en røe kierstje trøye under forret med læret for 3 mrk., en sort 
klædis hufve for 3 mrk., en gl. sort klædis hufve for 1 mrk. 8 skl., en brue grans opled for 1 mrk. 8 
skl., it skierdugs forklæde for 2 mrk. 8 skl., en kremlerred hals klud for 1 mrk., en skiærdugs hals 
klud for 1 mrk. 8 skl., Summa denne Sahl: Qvindis Ifareklæder andrager till penge 12 Sld. 2 mrk.,  
 
Saa blef Olluf Andersen og de vedkommende af skifteforwalteren tilspurdt, om de hafde meere till 
dette boet middel at angifve, der till de svarede ney de ey viste meere at angifve end angifvet er 
og forskrefvet staar, Hvor ved saa denne Registering er sluttet, og forskrefne Ifareklæder efter 
denne Salige Qvindi , tilkommer hendis efterlefvende samptlige børn, Imod ded at hindes 
efterlatte mand Olluf Andersen beholder sine egne Ifareklæder, og deelis da dem imellem som er 2 
sønner og 2 døttre, er der af en broderlaad penge 4 Sld. 10 2/3 skl., og en søsterlaad er penge 2 
Sld. 10 skl.,  
 
Dend eldste søn Niels Jørgensens laad som Hans Nielsen i Ibsker sogn er wærge for, som er 4 Sld. 
10 skl., er udlagt en sort fifskaftes kiol med foer under for 3 Sld. 2 mrk., it skerdugs forklæde for 2 
mrk. 8 skl., hos dend yngste broders laad 2 skl., :/: 
For dend anden søn Anders Ollufsens laad som faderen er wærge for  som er 4 Sld. 10 skl, er 
udlagt følgende it blaat wadmels skiørt for 2 Sld., it fiolen brunt olmerdugs skiørt for 6 mrk., en 
sort klædis hufve for 3 mrk., till ofvers 6 skl., :/: 

bornholmerting.dk 275



Dend eldste daatter Elisabeth Jørgensdaatter laad som Peder Nielsen i Ibsker sogn er wærge for 
tilkommer 2 Sld. 5 skl., der for tillagt en sort klædis kiol er sat for 2 Sld., en kramlerris hals klud for 
1 mrk., till ofvers 11 skl., :/: 
Dend yngste daatter Bohl Ollufsdaatter tilkommer 2 Sld. 5 skl., der for er tillagt, en røe kirtrøys 
shraye under foeret med lerrit er sat for 3 mrk., en gl. sort klædis hufve for 1 mrk. 8 skl., en 
bruegarns opleed for 1 mrk. 8 skl., en skiærdugs hald klud for 1 mrk. 8 skl., hos dend eldste 
daatters laad 11 skl., hos dend yngste broders laad 2 skl., Clar.:/: 
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort udleg som 
følger. 
Ved med deelte efter retning i og klaringen dend 27 Arpril 1704. befindis Olluf Andersen at hafve 
af Clarered sin Jordebogs landgilde in allis for 1703.Saa at ej noget resterer till 1. may 1704. som 
her till efter retning indføris. 
Sogne Præsten Hr: Hans Dominici efter sin seddel fordred for liig begiengelse, som Olluf Andersen 
beretted at ded skal verre for penge 3 Sld., udlagt en røe røgged Qvie er sat for 2 Sld. 1 mrk., en 
sort Tyrkalf for 3 mrk., :/: 
Olluf Andersen vedgik at verre skyldig till Sogne Degnen Jørgen Danielsen Steenbek for liig 
begiengelse 1 mrk. 2 skl., udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk.,:/: 
Stadscapitainen i Svaniche Morten Kofod fordred efter en seddel penge 20 Sld. 2 mrk., her for 
udlagt 13 Faar á 3 mrk er 9 Sld. 3 mrk., 14 Lam for 3 Sld. 2 mrk., en sort brun Hoppe med it brunt 
Horsføll er sat for 6 Sld., it blaargarns lagen for 2 mrk. 8 skl., en seys uden bom for 2 mrk. 8 skl., :/: 
Sahl: Jens Niels Enke i Ibsker sogn lod fordre, som meldis i hendis Sahl: Mands skiftebref at Olluf 
Andersen er skyldig blefven penge 12 Sld., der af till dato rentte 2 mrk., er 12 Sld. 2 mrk., her for 
udlagt en rød stud for 6 Sld. 2 mrk., en brun røgget stud for 6 Sld. 2 mrk., till ofvers 2 mrk., :/: 
Jokum Thisen i Svaniche fordred efter afregning penge 10 Sld. 2 mrk., Her for udlagt en brun 
Hoppe er sat for 8 Sld., 4 gl. Gies for 1 Sld., 15 gieslinger for 1 Sld. 1 mrk. 10 skl., en half tønde i 
Krubhuuset for 6 skl., :/: 
Hans Kofod Poulsen fordred efter sin seddel som vedgikes penge 5 Sld. 2 mrk. 9 skl., udlagt en sort 
røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en lyng rifve for 9 skl., :/: 
Herman Kofod i Svaniche fordrer som vedgikes penge 1 Sld. 3 mrk., udlagt en røe Qvi kalf for 2 
mrk., en hvid Soe for 5 mrk., :/: 
Claus Thisen i Svaniche fordred efter sin seddel penge 3 mrk. 1 skl., udlagt it eege i stuen med 
skraa fod for 3 mrk. 1 skl., :/: 
Mads Kofod Poulsen i Svaniche fordred efter sin seddel 3 Sld. 3 mrk. 12 skl., udlagt en røe røgget 
stud for 14 mrk., en straa bonds tønde i Krubhuuset for 1 mrk., en bagstoel for 12 skl., :/: 
Hans Dik dendEldre i Svaniche lod fordrer 1 Sld., udlagt en syd agedynne med lappet under foer 
for 2 mrk. 8 skl.,  en half stok øpse for 1 mrk. 8 skl., :/: 
Eske Dik i Svaniche lod fordrer for arbieds 2 mrk., udlagt en seis uden bom for 2 mrk., :/: 
Carll Andersen i Svaniche lod fordre for fiskeri 2 Sld., udlagt en messing kedel paa  en span stoer 
for 5 mrk., it ølkar paa en half tønde for 1 mrk. 8 skl., it tørf jern for 8 skl., it sort weet hofvet 
dynne waar for 12 skl., en span for 4 skl., :/: 
Peder Møller i Listed lod fordre for fiskeri penge 2 mrk., udlagt 2 træ tinnet harrer sat for 2 mrk., 
:/: 
Mortten Larsen i Aarsdalle lod fordre 1 mrk., udlagt 2 pattegrise á 8 skl er 1 mrk., :/: 
Hans Jensen i Aarsdalle fordrer 2 mrk., udlagt 2 Høestier sat for 1 mrk. 8 skl., en tønde i Cammeret 
for 8 Skl., :/: 
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 Jens Henriksen i Aarsdalle fordred for liig kisten till denne Salige Qvinde, arbiedsløn 3 mrk. 8 skl., 
udlagt en syed benke dynne 6 allen lang for 4 mrk., til ofvers 8 skl.,  
Olluf Nielsen i Østermarie sogn fordred 2 Sld., udlagt 4/5 tønde strøe Rug for 6 mrk., en tønde 
strøe haure for 2 mrk., :/: 
Johanne Andersdaatter fordred laandte penge 6 Sld., udlagt en sort brun Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., 
en tønde strøe haure for 2 mrk., :/: 
Jep Ollufsen i Østermarie sogn fordrede som vedgikes penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt 3 tønder strøe 
Haufre for 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Efter ded skiftebref oprettet efter sahl. Jørgen Folkman dateret dend 6 September 1699. befindis 
denne Salige Qvindis efterlefvende børn, deris fæderne arfvepart at tilkomme, som er først af 
deris Sahl: faders Ifareklæder nemlig. Til sønnen Niels Jørgensen, som endnu her i boet er 
beskaaende 4 mrk. 8 skl., nog af løsøre arf 14 mrk. 12 skl., er tilsammen 4 Sld. 3 mrk. 4 skl., her til 
bestaar denne summa foruden item att. Saa som samme myndling har nydt klæde og føede hos 
sin moder og Stiffader till denne dag, som hand ej i andre maader kunde fortiene, og der for er 
saaleedis ved hofvet summen her paa dette skifte forblifve her for udlagt it blak hielmet studnød 
er sat for 3 Sld. 3 mrk., en sort ranned ullen sengedynne i Krubhuuset er sat for 1 Sld. 1 mrk., til 
ofvers her af 12 skl.,:/: 
Paa forskrefne maader tilkommer daatteren Elisabeth Jørgensdaatter, udi alt fæderne arfvepart 
penge 2 Sld. 1 mrk. 10 skl., herfor er udlagt, it blak hielmet studnød, skal verre it sort røgget 
studnød er sat for 2 Sld., en tønde i streerhuuset er sat for 8 skl., en half tønde i Krubhuuset for 6 
skl., hos sin broders laad 12 skl., :/: 
Hans Jørgensen som Olluf Andersen er wærge for, tilkommer her af boet, som har indtil dend 3 
February Aar. 1703. bestaaed foruden rentte penge 4 Sld. 3 mrk. 8 skl., Rente bereignis deraf till 
dato som er 1 mrk. 4 skl., er saa capital og rentte 5 Sld. 12 skl., her for udlagt, en sort hielmet Koe 
for 5 Sld., it deigne trug for 8 skl., en ege sybøtte for 4 skl., :/: 
Imod denne Salige Qvindis udfart eller begrafvelsis bekaastning, saa og imod dend bekostning, 
som faderen Olluf Andersen allerede hafver anvendt, og endnu videre her efter skal bekoste paa, 
det spæde sidste barn, som ikun nu er 14 dage gl., blef paa Srerfboet, Imellem parterne afhandlet, 
at Olluf Andersen i alt skal nyde udleg for penge 30 Sld., her for er udlagt en blaket Koe for 5 Sld., 
en dito for 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmet Koe for 5 Sld., en wogen med behør for 5 Sld., en ploug 
med behør for 1 Sld. 2 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., it gl. madskab for 8 skl., en laasfast half 
kiste for 2 Sld. 2 mrk., 3 tønder strøe Biug á 5 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 2½ tønde strøe Haure for 1 Sld. 
1 mrk., ved sin arfvis laad af en Hest 2 mrk., ved Jens Niels Enkes udleeg 2 mrk., hos Jens 
Henriksens udleeg de 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium i alt 2 Sld. 3 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 4 
Sld., for disse 6 Sld. 3 mrk., er udlagt en half tønde Kaabber kedel for 5 Sld. 1 mrk., en fierings 
kaabber kesel er vægtig till penge 3 Sld. 1 mrk., till ofvers 7 mrk.,  
Stemplet papir til dette skiftebref for 3 mrk., tillagt af fornefnte fierings kedel disse 3 mrk., 
Wurderings mændene hver 1 mrk. 8 skl. Er 3 mrk., udlagt af fornefnte fierings kedel disse 3 mrk.,  
Jens Hansen i Ibsker sogn fordred for en pattegris 2 mrk., tillagt af en fierings kedel 1 mrk., en 
gryde kraag for 1 mrk.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 126 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Lignet blifver udi behold og til deehling penge 25 Sld. 2 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfve part som er penge 12 Sld. 2 mrk. 1 skl.,  
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Dend anden halfvepart deelis imellem denne Salige Qvindis samptlige børn som er 2 sønner og 2 
døttre, er der af en broderlaad 4 Sld. 10 2/3 skl., og en søsterlaad er 2 Sld. 5 1/3 skl.,  
For faderen Olluf Andersens laad er udlagt en brun Hest gilling er sat for 7 Sld., en sort brun ugillet 
Hest fir 6 Sld., till ofvers 2 mrk., :/: 
For dend eldste søn Niels Jørgensens anpart som er 4 Sld. 10 skl., er udlagt én lin wef med jern og 
bom for 3 Sld., it hvidt galt svin for 3 mrk. 8 skl., 2 half tønder i Steerhuuset for 1 mrk., en kitte for 
3 skl., till ofvers 1 skl., :/: 
Dend eldste daatter Elisabeth Jørgensdaatter som Peder  Nielsen i Ibsker er wærge for tilkommer 2 
Sld. 5 skl., tillagt en fyrre kiste med laas og hengsler  i Krubhuuset er sat for 2 Sld., it gl. skrin uden 
laag for 4 skl., hos broderens laad 1 skl.,  
Dend yngste søn Anders Ollufsen som tilkommer 4 Sld. 10 skl., der for tillagt, it røe røgget studnød 
for 2 Sld., i Krubhuuset en ullen ofverdynne for 2 Sld., en span for 4 skl., 2 finne sybøtter for 6 skl., 
Daatteren Bohl Ollufsdaatter tilkommer 2 Sld. 5 skl., der for tillagt en røe Qvigekalf er sat for 1 Sld. 
1 mrk., en ung hvid galt for 3 mrk. 8 skl., en kitte for 3 skl., till ofvers 1 skl., :/: 
Efter at saa var udlagt og Liqvideret saa blef endnu af skifteforwalteren paaraabt, om de hafde 
meere at angifve, till dette boes beste, eller og om arfvingerne viste, att verre meere Prætensioner 
ved dette Sterfboe der till de svarede at de ike viste meere, end angifvet er og forskrefvet staar, 
hvor ved saa  dette skifte er sluttet, hvilket at saa er tilganget og Passeret, som foran findis indført 
dis till widnisbiurd under vore hender og segneter. Skiftesteden Ut Supra. Gregers Christensen. 
H: Brugman.                     Olluf O:A: Andersen.                   Hans H:N:S: Nielsen.  
Peder P:N:S: Nielsen.                             Mikell Hop.                Jens J:H:S: Hansen. 
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Anno 1704 Dend 12 Juny. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvidation efter  Anders Rikartsens S: hustru Arine Hansdaatter, som boede og 
døde i Listed i Ibsker sogn. Imellem  denne S: Qvindis efterlefvende mand bemælte  Anders 
Rikartsens  paa eene side og paa anden sidde, begge deres sammen auflede børn som er 4 sønner 
og 2 døttre, hvor af 
 
Dend eldste søn er Hans Andersen nu 22 aar gl. udenlands. 
Dend anden søn er Rikert Andersen 21 aar gl. her samme sted. 
Dend tredje søn er Jørgen Andersen 14 aar gl. 
Dend yngste søn er Palme Andersen 10 aar gl. 
Dend eldste daatter er Anna Andersen 26 aar gl. nu udenlands 
Dend yngste daatter er Marne Andersdaatter 24 aar gl.. 
 
For dem er faderen  Anders Rikertsen self wærge efter lowen self wærge. 
 
Hvor paa Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  og enge veigne  Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
samme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Mikel Hop  og Jens Hansen  boende i bemelte 
Ibsker sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger.  
 
3 stolperum gl. huus, hvor af stuen er 2 stolperum, forstuen og Steerhuset, it stolperum med 
behørige plads og haugerum, østen og synden till med frugtetræer og steengierder, og hvis der till 
jord nagelfast nu forefindis, det tilsammen sat for penge 30 Sld., helften af en Roesbaad med aarer 
og tofter, er sat for penge 2 Sld. 2 mrk., it gl. madskab for 8 skl., 3 smaae halmbs kurfve á 6 skl er 1 
mrk. 2 skl., en lynneborger salt tønde for 8 skl., 4 gl. monser sillegarn sat for 3 mrk., en lapselenke 
med reeb for 2 mrk., en gl. mæssing kedel for 8 skl., it gl. bord i stuen for 2 mrk., it gl. wraaeskab 
for 2 mrk.,  
Summa andrager dette Sterfboets middel till penge 35 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Efter anfordring af skifte betienterne hafde de vedkommende, ey meere till dette boets middel at 
angifve, end forskrefvet staar.  
Denne  Salig Ifareklæder, berettedis at verre gandske ringe, og er anvendt paa børnen at forslide. 
Blef saa angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner nemlig, 
Welb: Hr. Lands dommer Ancher Müller, lod fordre efter afreigning og sin seddel indhold penge 24 
Sld. 4 skl., hvorfor er forsikret i berørte huus, og som denne Summa er forsikred i berørte huus, 
saa for blifver det der ved, at Hr: Lands dommer ved sit pandt for berørte huus med behør 
forblifver som og her ved er giort indførsel fore, indtil hand der af betalt vorder penge 24 Sld. 4 
skl.,  
Sogne Præsten Hr: Hans Dominici fordrer efter sin seddel penge 1 Sld. 2 mrk.,  
Sogne Deignen Jørgen Danielsen Steenbek fordred 2 mrk.,  
Jep Ollufsen i Østermarie sogn fordrer som vedgikes 2 Sld. 3 mrk.,  
Capitain Claus Kofod tilkommer her i boet penge 6 mrk.,  
Mortten Kofod i Svaniche lod fordre 1 Sld., 
Mads Kofod Poulsen i Svaniche lod fordrer 3 mrk. 8 skl.,  
Jacob Kofod i Svaniche lod fordre 1 Sld.,  
Diderik Wolfsen i Svaniche lod fordrer penge 6 Sld. 2 mrk.,  
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Hermand Kofod i Svaniche fordrer 1 mrk. 8 skl., :/: 
Anders Bentsen i Ibsker sogn fordred som rester till denne dag af de 5 mrk., :/: 
Sahl: Jens Knaps skiftebref penge 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium 1 mrk., :/: Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 2 mrk., :/: 
Stemplet papir til denne forretning for 1 mrk. 8 skl., :/: Wurderings mændene hver 12 skl., er 1 
mrk. 8 skl., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner till penge 42 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Lignet blifver Gielden høyere end forskrefne dette boets middel 
 penge 6 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Saa at indtet er ofver at deele imellem arfvingerne, og som loven tilholder manden self skal svare 
sin Gield, saa sluttes dette skifte der ved, at Anders Rikartsen svarer sin forskrefne Gield, og naar 
hand hafver betalt, beholder hand forde anførte huus og løsøregods. Hvilket at saa er tilganget og 
Passeret som forskrefvet staar, dis till widnisbiurd under vore hender paaskrefven. 
Skiftesteden Ut Supra.        Anders A:R:S: Rikartsen        . Rikart R:A:S: Andersen. 
Mikel Hop.              Jens J:H:S: Hansen. 
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Anno 1704 Dend 16 Juny. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvidation efter  Sahl: Hans Simmensen, som boede og døde paa dend 53 Jord 
eiendoms gaard, kaldis Apesgaarden, beliggende udi Aaker sogn, Imellem  dend Sahl Mands 
efterlefvende Hustru Kirstine Larsdatter,  for hende blef efter hendis begiering, till laugwærge  
anordnet, hindis broder Diderik Laursen boende i Aaker sogn, de paa eene side og paa anden 
sidde, denne Sahl Mands med bemelte sin hustru auflede børn, som er 5 sønner og 2 døttre, hvor 
af 
 
Dend eldste søn er Jens Hansen paa 17 aar gl. for hammen er till wærge anordnet Lodvig 
Simmensen, hans moders systermand boende i Povelsker sogn. 
Dend anden søn er Peder Hansen paa 16 aar gl. for hammen er nu till wærge anordnet Lodvig 
Simmensen skal verre Lerlof Jensen hans moders systermand boende i Persker sogn.  
Dend tredje søn er Rasmus Hansen paa 13de aar gl. for ham er till wærge anordnet, hans 
systermand Jens Ibsen boende i Aaker sogn. 
Dend 4de søn er Simmen Hansen paa 9de aar gl. for hammen er till wærge anordnet og hans 
moders systermand Mads Larsen boende i Aaker sogn.  
Dend yngste søn er Lars Hansen paa 2det aar gl.for denne myndling er till wærge anordnet Jens 
Laursen boende paa Bekegaarden i Aaker sogn, som er Enkens broder. 
Dend eldste daatter er Ellene Hansdatter paa 8tende aar gl. for hende er till wærge anordnet Niels 
Andersen boende Povelsker sogn  
Dend yngste daatter er Kirstine Hansdaatter  paa 5 aar gl. for hende er till wærge anordnet Niels 
Andersen boende i Povelsker sogn, nu anordnet moderens sydskende barn Corporal Jens Madsen 
boende i Povelsker sogn.  
 
Hvor paa Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  veigne, hans fuldmegtig Capitain Gregers 
Christensen boende i Aakirkebye,og  Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til 
Wurderingsmænd opmælded  Peder Hansen  og Henrik Ibsen  begge boende i bemelte  Aaker 
sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En brun stud er sat for 7 Sld., en sort røgget stud for 7 Sld., en rød beltet stud for 6 Sld. 2 mrk., 
forskrefne 2de første stude, findis at verre brendt, med Jens Jørgens qvegbrende af Rønne, nog 
wurderet en slet sort Koe for 5 Sld., en sort braaget Koe for 5 Sld.,  
Faar og Lam. 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 4 smaae Lam á 1 mrk. 8 skl er 1 Sld. 2 mrk.,  
Øeg. 
It sort graae Hoppe med it brunt plet Horsføll begge sat for 7 Sld., en brun bliset Hoppe er sat for 7 
Sld. 2 mrk.,  
Svin. En gl. hvid Soe for 2 mrk.,  
En gl. mæssing kedel for 12 skl.,  
Boe Hafve. 4 gl. huul og to wogen ree med dret og en klov vidier for till, er sat for 1 Sld. 3 mrk., en 
ploug med hiul bøsse dret og ploug ringe det sat for 2 mrk., it gl. aar med bihl for 6 skl., it par gl. 
Høe stier for 8 skl., en haand qvern med huus og seil for 6 mrk., it gl. ølkar paa loftet paa 2½ tønde 
stoer for 2 mrk., en straae bonds tønde for 4 skl., en kalke tønde for 4 skl., 2 gl. harrer á 2 skl er 4 
skl., en hake stok for 4 skl., it bufve saug for 8 skl.,  
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I Krobhuuset. 
En sengested med gaufle og en side for penge  3 mrk. 8 skl., en spole sengested 4 kandtet for 1 
mrk. 8 skl., en gl. half tønde for 4 skl., en karbenk for 6 skl.,  
I Stuen. 
It gl. fyrre bord med aaben foed for 3 mrk., en gl. røkestoel med bræder bon udi for 12 skl., en gl. 
liden benkedynne for bordenden 8 skl.,  
Enken med sin laugwærge og en deel ved kommende, blef af skifteforwalteren til spurdt, om de 
hafde meere till dette boes middel af løsøre gods at angifve, der till de, saa vel som én deel 
tilstede verrende af wærgerne, svarede, ike at viste meere, end hvis som er saaed her ved 
gaarden, i inde verrende aar, hvilket angafves at verre gandske ringe, og der for ike nu strøe 
kornet, her till boes middel anføris kand, saa som engen med afgrøde strøe korn, og alt, antog 
enken, og der imod lofvede enken med sin laugwærge at svare og betale, alt hvis landgilden tiende 
og rettighed som berørtte 53 gaard i Aaker sogn, for Anno. 1704. ydis og betalis bør, ved hvad 
navn det nefnes kand, og enken med sin laugwærge i saa maader, att holde de vedkommende 
uden skade i alle maader.  
Saa blef forskrefne dette Sterfboes angifvende løsøre middel sammen reignet, som andreager till 
penge 57 Sld. 8 skl.,  
Hvis Ifareklæder, denne Sahl: Mand har haft at paaklæde sig berettis at vere gandske ringe og der 
for er de anvendt og omgiort till børnen, de efter haanden at forslide der for deraf ej noget er till 
boets middel at anføre, belangende denne 53 gaard i Aakier sogn med sin eiendom,  
Da som formeenis her ved dette Sterfboe, er stor widtløftig med Gield, som denne Salige Mand 
Hans Simmensen er skyldig og nu her paa Sterfboet der paa ingen taxt er at fremligge, siden denne 
Salige Mand Hans Simmensen berørte gaard har købt, hvor for till dette skifte endelighed at 
fuldbringe for videre bekaastning, der med at fore komme, hafver skifteforwalteren for got 
befunden, Lars Ibsen Jens Jensen og Hans Nielsen, alle bonde mænd i Aakier sogn, hvilke 4de 
mænd ansaa forskrefne 53 gaard i Aakier sogn, med ald sin tilliggende, navnlig, hvis Biugning, ager 
eng herlighed ved hvad navn det hafvis eller nefnis kand, og efter deris nøgeste tøke og ofverslag, 
hafver de anslaget, og sat forde 53 gaard i alt som de sagde, at de self vilde gifve penge der for 
nemlig penge 200 Sld., af denne Summa afgaar for en Eng, som till denne berørte 53 gaard er 
beliggende i Eglegierdt, som for rum tid siden er i pandtsat, og Hans Ibsen paa Soldattergaarden 
ibdn. Hafver pandte rettighed till efter der om oprettede skifte brefve og Ducumenter indhold og 
formælding, at skal afløssis med penge af de vedkommende 9 Sld., :/: 
Endnu videre befindis efter it pandtebref som Sahl: Hans Simmensen hafver udgifvet, till Jørgen 
Jensen boende paa dend 57 gaard i Aakier sogn, dateret dend 30 Marty 1701. som blef nu i dag 
lest og paaskrefven, hvor ved mældis, at Salig Hans Simmensen till bemælte Jørgen Jensen, hafver i 
Pandtsat forskrefne 53de gaard i Aakier sogn, med ald sin tilliggende for penge it hundrede Sld.,, 
hvor af efter en hver paa Sterfboet giorde afreigning, rentten er betalt till dend 30 Marty 1704. og 
er der ofver betalt som Jørgen Jensen hafver annammed, og nu vedstod, som korttis paa det aars 
rentte  fra 30 Marty 1704. og till dato 1705 penge 5 mrk. 4 skl., blifver saa igien af denne 53de 
gaards setning, efter som før ermælt, som till dette boes middel anføris penge 91 Sld., siger 91 
Sld., det udhuus som staar her paa denne 53 gaards grund, som nu Mouns Hansen udi boer som er 
3 stolperum, med hvis i samme huus, jord og nagelfast findis, hvis biugning Sahl: Hans Simmensen 
hafver sig til forhandlet af Hans Madsen Jegger, er nu at der for till dette boes middel og anføris 
for penge 4 Sld., en bruegarns borddug er sat for penge 1 Sld. 1 mrk.,  
Summa Summarum andrager forskrefne dette Sterfboes middel til sammen  
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penge 153 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Derimod er angifven efter skrefne dette Sterfboes Bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der 
tilgiort udleg som her efter følger nemlig.  
Ved efter retning denne Salige Mand meddeelt i bog klaringen videre øfrighedens hænder, dateret 
dend 21 April 1704, befindis at reste till amptstuen for aar 1703. tilsammen 14 Rd. 1 mrk. 10 skl., 
er 21 Sld. 1 mrk. 10 skl., nog angafvis af Enken, at hun hafver laandt af Kongl: May: Landgilde biugs 
3 tønder, som Enken sagde at verre anslagen for tønden 9 mrk., er penge 6 Sld. 3 mrk., er saa 
tilsammen som Amptskrifveren tilkommer i forskrefne maader her af boet penge 28 Sld. 10 skl., 
her for er giort indførsel udi denne fornefne 53 gaard i Aakier sogn. for penge 28 Sld. 10 skl., :/: 
Efter af reigning som er Passeret imellem Sahlige Hans Simmensen og Sogne Præsten Hr: Thue 
Laursen dend 7 September 1703 befindis dette Sterfboe at verre skyldig till Hr: Thue Laursen, som 
reyser sig og er til rest, af denne 53 gaards kiøb som dem imellem verret hafver, og af de 
vedkommende vedgikes penge 27 Sld. 14 skl., her for er giort indførsel udi, dend 53 gaard i Aakier 
sogn for penge 27 Sld. 14 skl., :/: 
Kirke wærgen Efver Olsen fordred som rester paa Aakirkes wegne, for adtskillige aars kirketiende  
og andet, som Sahl: Hans Simmensen af ham hafver bekommet, som nu efter afreigning efter kirke 
taxen blef tilsammen reignet, blef dette Sterfboe till Ewert Ollufsen nu skyldig som vedgikes penge 
10 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt en brun bliset Hoppe for 7 Sld. 2 mrk., en brudgarns borddug for 1 Sld. 
1 mrk., i stuen, it fyyre bord med aaben foed for 3 mrk., it sengested med en gaul og en side for 3 
mrk. 8 skl., I stuen en gl. liden benkedynne for bordenden for 8 skl., af en hake blok 2 skl., ved 
degnens udleg 2 skl., :/: 
Welb: Hr: lands dommer Ancher Müller fordred efter sin seddel 12 Sld. 2 mrk. 8 skl., her paa korttis 
for it aar 7 tønder land haufre jords leye for  1701. á 20 skl er 8 mrk. 12 skl., item for Anno 1702 og 
1703 á 4 tønder land haure land jords leye á 20 skl er 10 mrk., er som afkorttis 4 Sld. 2 mrk. 12 skl., 
blifver saa igien som dette Sterfboe til Welb: Hr: Lands dommer skyldig blifver penge 9 Sld. 3 mrk. 
12 skl., for disse 9 Sld. 3 mrk. 12 skl., er giort indførsel udi dend 53 gaard i Aakier sogn, indtill de 
der af vorder betalt. 
Peder Andersen Dorn i Aakirkebye fordred efter sin sedel som vedgikes penge 10 Sld., kand der for 
Proqvota til komme 7 Sld. 3 mrk. 4 skl., der for er tillagt en sort Koe for 5 Sld., en sort braaget Koe 
for 5 Sld., till ofvers 2 Sld. 12 skl.,  
Gert Jacobsen von Kempe i Rønne lod fordre 2 Sld. 2 mrk., kand der for Proqvota til komme 7 mrk. 
13 skl., tillagt hos Peder Andersens udleg 6 mrk. 12 skl., en bagstoel 12 skl., en kavebenk for 6 skl., 
til ofvers 1 skl.,  
Jens Jørgensen i Rønne fordrer efter sin sedel laante penge 40 Sld., der paa berettet Enken at verre 
lefveret 6 tønder Haufre á 2 mrk er 3 Sld., rester igien som Sterfboet blifver Jens Jørgensen skyldig 
37 Sld., der paa er i firsikring stillet forskrefne tvende stude, som Jens Jørgensen er paa sat, kand 
der for Proqvota til komme 28 Sld. 3 mrk. 10 skl., hvor for er udlagt, en brun stud for 7 Sld., er sat, 
en sort røgget stud for 7 Sld., for resten som er 14 Sld. 3 mrk. 10 skl., er giort indførsel udi forde 53 
gaard i Aaker sogn. 
Rasmus Rasmusen i Rønne fordred som vedgikes penge 5 Sld. 1 mrk., her for udlagt, som hand 
kand der for Proqvota til komme, som er penge 4 Sld. 6½ skl., og der for giort indførsel udi dend 53 
gaard i Aakier sogn, for penge 4 Sld. 6½ skl., :/: 
Hr: Stoch Capit Andreas Deleben fordrer som Enken vedgik penge 5 Sld., kand der for Proqvota til 
komme 3 Sld. 3 mrk. 10 skl., der for er udlagt 3 Faar á 3 mrk. 8 skl er 10 mrk. 8 skl., 3 Lam á 1 mrk 8 
skl er 4 mrk. 8 skl., hos Enken af en sort Mehr med føll for 7 Sld., wurderet 10 skl., :/: 
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Mads Pedersen Høy i Rønne fordred efter sin seddel 2 mrk. 10 skl., Enken vedgik her af 1 mrk. 11 
skl., kand der for Proqvota til komme 1 mrk. 6 skl., tillagt en spole sengested som er 4 kantet, er 
sat for penge 1 mrk. 8 skl., till ofvers 2 skl., :/: 
Hans Jensen i Nyelaursker sogn fordred som vedgikes 6 Sld., kand der for Proqvota til komme 4 
Sld. 2 mrk. 12 skl., tillagt førnefne huus sat for 4 Sld., af en sort graae wehr med føll de 2 mrk., en 
mæssing kedel for 12 skl., :/: 
Barbra Sahl: Jacob Sigwart i Rønne fordred efter sin sedel penge 4 Sld., Enken sagde at hun hafde 
till gode hos Barbra Sahl: Tokan Sigwart, saa hun skulle Enken skyldig vere er der fore denne 
Prætention henvist till regenskab, og till Low og ret. 
Hans Nielsen i Aakier sogn fordret som vedgikes penge 4 Sld. 12 skl., kand der for Proqvota til 
komme 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., hvor for giort indførsel dend 53 i Aaker sogn penge 3 Sld. 1 mrk. 2 skl.,  
Jep Jensen i Nynye fordred som vedgikes penge 2 Sld. 2 mrk., kand der for Proqvota til komme 1 
Sld. 3 mrk. 13 skl., hvor for er giort indførsel i forde gaard,  
Jens Pedersen paa grafgierdet fordred 2 mrk. 12 skl., kand der for Proqvota til komme 2 mrk. 2 skl., 
som betal i af en sort graae Mær med føll 2 mrk 2 skl., :/: 
Lars Jensen i Aaker sogn fordred 2 mrk. 4 skl., kand der for Proqvota til komme 1 mrk. 12 skl., som 
betalis af fornefne Mær og føll 1 mrk. 12 skl.,  
Rasmus Jensen i Aakirkebye fordred 3 mrk., kand der for Proqvota til komme 2 mrk. 5½ skl., som 
betalis af fornefne Mær og føll disse 2 mrk. 5½ skl.,  
Mads Laursen i Aaker sogn fordred 2 mrk., kand der for Proqvota til komme 1 mrk. 9 skl., som 
betalis af fornefne Mær og Føll disse 1 mrk. 9 skl.,  
Peder Hansen i Aaker sogn fordret for 2 stolper 2 mrk., kand der for Proqvota til komme 1 mrk. 9 
skl., tillagt af wognen 1 mrk., it bufve saug for 9 skl.,  
Elisabeth Peder Rasmusen paa Spliggaardens grund lod fordrer 9 mrk. 1 skl., kand der for Proqvota 
til komme 7 mrk. 1 skl., som betalis af en sort graae Mær med føll penge 1 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Sogne deignen HR: Johan Tranow fordred for Anno 1703 sin helgen skeppe Biug 2 mrk., og 
Paaskerettighed som rester 10 ege 2 skl., for sin rettighed med liig begiengelsen 1 mrk. 8 skl., er 3 
mrk. 10 skl., her for er udlagt, en hvid Soe for 2 mrk., it Lam for 1 mrk. 8 skl., en hake stok for 4 
skl., til ofvers 2 skl.,  
Mikel Pedersen i Aakirkebye fordred for en Hest till leye nu i waars i tre ugger og 4 dage á 4 skl er 5 
mrk. 8 skl., kand der for Proqvota til komme 4 mrk. 6 skl., hvor for er giort indførsel i forde 53 
gaard i Aaker sogn 4 mrk. 6 skl.,  Nog fordred for 12 skepper Biug og 3 tønder Haure for 16 aar 
siden, for en tønde Biug Prætenderer 6 mrk., og for en tønde Haure 2 mrk.,  
Enken beretted at denne gield er betalt, og der for er henwist till loug og ret. 
Enken angaf at verre skyldig til   i Sandwig, en tønde Biug, som Enken lofved i efter høst, at skal 
vorde lefvered ansatt for penge 5 mrk., kand der for Proqvota til komme 4 mrk. 2 skl., tillagt en 
ploug med hiul, bøsse dret og ploug tange for 2 mrk., it aar med bihl for 6 skl., it par gl. høestier for 
8 skl., en straae bonds tønde for 4 skl., en kalke tønde for 4 skl., 2 harrer for 4 skl., af gaarden 
resten 8 skl.,  
Herreds fougden Jacob Lorentsen lod fordre for 1699. en skeppe Biug, Enken sagde, at det var af 
clarrit, till Anders Povelsen i Aaker sogn, og der fra udført, det sidste som de var skyldig, som var 
resten. 
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium med alt penge 3 Sld. 2 mrk.,  
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Skifteskrifveren for sin umage med denne firretning i alt 5 Sld. 2 mrk., for disse 9 Sld., er udlagt, en 
rød beltet stud er sat for 6 Sld. 2 mrk., en haand qvern med huus og træsel for 1 Sld. 2 mrk., it 
ølkar for 2 mrk., hos Peder Anders udlæg de 2 mrk.,  
Stemplet papir till denne forretning for 4 mrk. 8 skl., tillagt, af en sort graae Hoppe med føll sat for 
7 Sld., der af disse 4 mrk. 8 skl., de 4er. Wurderings mændene fordris umage formedelst berørte 
gaards taxering, hver efter lowen it laad sølf á 3 mrk er 3 Sld.,  
Peder Hansen og Las Ibsen hver 3 mrk er 6 mrk., tillagt 4 hiul og 2 wogen ree 7 mrk., til ofvers 1 
mrk., de andre wurderings mænd hver 3 mrk., er 6 mrk., af en sort graae Hoppe med føll disse 6 
mrk.,  
Summa andrsger forskrefne Giels og Prætensioner till penge 170 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Ligned blifver Gielden høyere end ded anførte boets middel penge 17 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Hvor af er till fuld betalning udlagt penge 89 Sld. 3 mrk. 10 skl., og resten er proqvota beregnet, 
efter som forskrefvet staar, blifver till hver sld. Betalning penge 3 mrk. 2 1/10 skl.,  
Skulles ellers Creditorerne vide noget at søge ugres udi, till deris betalnings fyldelst giørelse, staar 
det én hver fri, for, derom at hand som loug og ret er genmæssig belangende adgangen eller 
sædet, i denne 53de gaard i Aaker sogn.  
Da som Enken hafver med værit at kiøbe bemælte gaard, saa er hinde Enken Kirstene Larrsdaatter, 
samme sæde rettighed efter komen berettiged sin lifves tid, naar hun fornefne Creditorer 
fornøyer deris fulde krauf, og om hun formaar pandthafveren Jørgen Jensen og Andre 
vedkommende som her udi gaarden er skeed indførsel, af gaarden at udløsse med fuld betaling, 
skall ded staae hende fri for, Idet øfrige blef af Skifteforwalteren paa raabt, om der var nogen, som 
her ved Sterfboet, hafde meere at Prætendere, hvor saa ingen flere sig med videre Prætensioner 
hafver angifvet, der ved denne forkortning, er sluttet, hvilket at saa er til ganget og Passeret som 
forskrefvet staar, Des till widnisbiurd under vore hænder og signeter, Skiftestæden Ut Supra. 
Gregers Christensen.            H: Brugman.                          Didetik D:L:S: Larsen. 
Jens Larsen.      Jens J:I:S Ibsen.          Mads M:L:S: Larse,     Peder Hansem, Laurids Ibsen.        
Jens J:J:S: Jensen,          J ørgen J:J:S Jensen. 
 Hans H:N:S: Nielsen.  
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Anno 1704 Dend 17 Juny. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden  Schifte og Liqvidation efter  it 
pigebarn, naulig Kirstene Ibsdaatter som døde hos sin tilordnede wærge Peder Mogensen, hendis 
Moder systermand boende  paa dend 56 Jord eiendoms gaard, i Risbye udi Clemmedsker sogn.  
Imellem  denne Salige Piges arfvinger, som er hendis fader moder, Seigne Hans Gardners i Hasle, 
som Olluf Pedersen i Hasle er wærge for, Item denne Sal: Piges faders sødskende, som er 2 brødre 
og 4 søster, hvor af  
 
Dend eldste broder er Hans Hansen i Clemmedsker sogn, sin egen wærge. 
Dend yngste denne salig piges S: Jep Hans broder, Erik Hansen i Hasle, for ham er bemeltr broder 
wærge. 
Dend eldste syster var sahl: Giertrud Hansdaatter som var i ekteskab med Jens Forman. Og har 
efterladt sig en søn og en daatter. 
Dend anden syster er Kirstene Hansdaatter, som tien til Claus Broks i Nyker sogn, som er nu sat till 
wærge for hende. 
Dend 3de syster er Elsebeth Hansdaatter, som tien til Liutenant Mortten Morttensen i Nyker sogn 
som nu er sat til wærge for hende.  
Dend yngste er Maria Hansdaatter for hende wærger  hendis broder Hans Hansen Hintse, hvilek 
alle erre paa fæderne side. 
Og denne salige piges  Møderne arfvinger erre hendis moders fulde half sødskende som er 4 fulde 
brødre og en half broder, saa vel som og denne salige piges moders fulde syster, nemlig 
Dend eldste fuldbroder var S: Anders Jørgensen, efter ham igien lefver en søn og 3 døttre. 
Dend ande fuld broder var afgangne Hans Jørgensen, begge afdøde i Rydsker sogn, efter ham igien 
lefver 2 sønner og 3 døttre. 
Dend 3 fuldbroder er Olluf Jørgensen boende i bemelte Rydsker sogn. 
Dend 4de fuldbroder er Lasse Jørgensen i Clemmedsker sogn, 
Half broderen er Jep Jørgensen boende i Rydsker sogn.  
Dend eldste fuld søster till denne Sahl. Piges moder er Margrete Pede Mouns i Clemmedsker sogn. 
Dend anden fuld søster er Ellene Jacob Hans i Rydsker sogn. 
Dend 3. fuld søster er Karne Peder Hansens i Rydsker sogn. 
Dend 4de fuldsøster Giertrud Hans Frost bornde i Clemmedsker sogn. 
 
Hvor paa Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne veigne, og  Skifteskriver Henrik Brugsman 
paa samme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Hans Rasmusen  og Hans Jørgensen  begge i 
bemelte  Clemmedsker sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter 
følger. Nemlig. 
 
Efter det skiftebref opretted efter denne Sahl: piges afdøde Moder Kirstine Jørgensdaatte Datered 
dend 16 November 1702. Befindes denne Salh pige at tilkomme arfvepart efter sin S: Moder i 
Løsøre goeds som wærgen Peder Monsen til sig fafver annemmed og derfor udlegget og her nu 
Specificeris,fordi det nu ike kand bringis til weye, men wærgen Peder Monsen til summen at svare, 
som er penge 14 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
 Nog befindis efter it andet skiftebref, oprettet efter denne Sahl piges Fader Jep Hansen Gartner, 
dateret dend 19 december 1701 hende at tilkomme, først bevilget til fosterløn, som Peder 
Mounsen og til sig hafver annammet som er 15 Sld., nog hafver denne salige pige arfvet efter sin 
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Sahl: fader af løsøre 9 Sld. 3 mrk. 4 skl., og blef berørtte 2de skiftebrefve nu observeret og 
paaskrefven, og som adtskillige ringe vare for berørte Summa er udlagt, efter lasis Peder Mounsen, 
hvis interesse som af disse 2de smaa arfve partter kunde Pratenderis, som de tilstæde værrende 
arfvingerne var tilfreds med, 
Summa Andrager forskrefne arfve partter og fosterløn tilsammen  
penge 39 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Her imod blef angifven efter skrefne Prætensioner som er nemlig, først afgaar for dette salige 
pigebarn som Peder Mogensen hafver til sig taget, og opforstret, fra ded var lidet paa 3de aar gl., 
og til hendis død som var udi 3½ aar, da hun imidlertiid var beladen med adskillige svagheder, 
smaa kopper og andet, hvorimod Peder Mounsen ej har nydt anden erstatning for hendis kaast 
klæder opvartning og tilsiun end de femtten Sld., som der til er ordineret, som nu anføris till 
omdraug, og af arfvingerne, Peder Mounsen er gaat giort, berørte fosterløn 15 Sld., for denne 
salige pigebarns begrsfvelse, sampt hvis fortæring arfvingerne til nødtørst bekom paa 
skiftestæden, som Peder Mounsen hafver bekostet. Samtyket arfvingerne, Peder Mounsen at nyde 
udlæg for penge 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., for dette skifteforwalterens salarium 1 Sld., i alt, 
skifteskrifveren for sin umage med slet papir i alt penge 2 Sld., stemplet papir til skiftebrefvet 3 
mrk., de begge mand for deris forsømmelse hver 8 skl.,  
Summa Andrager forskrefne Prætensioner penge 26 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Lignet blifver udi behold og til deeling penge 12 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Som deelis i 2de lige laader, nemlig,imellem denne Sahl: Piges fader Jep Hansens arfvinger, og 
denne sahl: piges Moder Kirstine Jørgensdaatters arfvinger, er paa hver laad 6 Sld. 1 mrk. 5 skl., og 
deelis denne salige piges faders Jep Hans laad, først udi 3 brødre og 4de syster laader,er der af 
broderlaad penge 5 mrk. 1 skl., og en systerlaad er 2 mrk. 8½ skl.,  
Dend eldste denne salige piges faders syster afgangne Giertrud Jens Formans laad, deelis igien 
imellem hendis efter lefvende børn, en søn og en daatter, er deraf sønnens laad 1 mrk. 11 skl., og 
daatterens laad er 13½ skl.,  
Denne Sahl. Piges Moders nemlig Kirstine Jørgensdaatters laad, deelis først udi 4 fulde brødre og 5 
systerlaader, er deraf en fuld broderlaad 3 mrk. 14 4/13 skl., Og en systerlaad er 1 mrk. 15 2/13 
skl.,  
Dend eldste denne S: piges moderbroder, var afgangne Anders Jørgensens, hans laad deelis, 
imellem hans efterlatte børn som er en søn og 3 døttre. Er der af en broderlaad penge 1 mrk. 8 
4/5 skl., og en systerlaad er penge 12 2/5 skl.,  
Dend anden denne Sahl: piges Morbroder Sahl: Hans Jørgens laad, deelis igien imellem hans 
efterlatte børn 2 sønner og 3 døttre er der af en broderlaad 1 mrk. 15/7 skl., og en systerlaad er 8 
6/7 skl.,  
Paa denne Sahl: Piges Faders Jep Hansens side som arfver, er, nemlig hans Moder Seigne Sahl: 
Hans Gardners i Hasle som tilkommer en broderlaad efter bemælte udreigning 1 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Broderen Jens Hansen 1 Sld. 1 mrk. 1 skl.,  
Broderen Erik Hansen 1 Sld.1 mrk. 1skl., 
Sl: Giertrud Jens Hormans 2 mrk. 8½ skl., deraf hendis søn tilkommer 1 mrk. 11 skl., og daatteren 
13½ skl.,  
Kirstine Hansdaatter tilkommer 2 mrk. 8½ skl.,  
Elsebeth Hansdaatter tilkommer 2 mrk. 8½ skl., 
Maria Hansdaatter tilkommer 2 mrk. 8½ skl., 
Summa 6 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
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Paa denne Sahl: piges moder Sl: Kirstine Jørgensdaatters side arfver nemlig hendis fuldbroder Sahl: 
Anders Jørgensen tilkommer 3 mrk. 14 4/13 skl., der af hver søn 1 mrk. 8 4/5 skl., og hver daatter 
12 2/5 skl.,  
Broderen Hans Jørgensen tilkommer 3 mrk. 14 4/13 skl., deraf er hver hans søns laad 1 mrk. 15/7 
skl., og hver daatters laad er 8 6/7 skl.,  
Olluf Jørgens laad er 3 mrk. 14 4/13 skl.,  
Lasse Jørgens laad er 3 mrk. 14 4/13 skl., 
Halfbroderen Jep Jørgensens laad er penge 1 mrk. 15 2/13 skl.,  
Dend eldste søsterlaad Margrette Peder Mounsens laad er 1 mrk. 2/13 skl.,  
Dend 2 søster Ellene Jacob Hansens laad er 1 mrk. 15 2/13 skl., 
Dend 3 syster Karen Peder Hansen laad er penge 1 mrk. 15 2/13 skl.,  
Dend 4 syster Giertrud Hans Frost laad er penge 1 mrk. 15 2/13 skl., 
Summa 6 Sld. 1 mrk 5 skl.,  
Og svarer Peder Mounsen en hver sin andeel, entten med vare eller penge efter som de derom 
best indbiurdis kand foreenis som billigt og rester, dette saa att vere tilganget og Passeret Testerer 
Henrik Brugman.          Per P:M:S: Mounsen.                  Olle O:J: Jørgensen. 
 Lasse L:J:S: Jørgensen.                Jacob Hansen.                   Per P:H:S: Hansen.  
Hans H:F:S: Frost.                 Claus C:H:S: Hansen.         Hans H:H:S: Hansen.          Hans H:R:S: 
Rasmusen.                           Hans H:J:S: Jørgensen.  
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Anno 1704 Dend 25 Juny. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering 
sampt: Schifte og Liqvidation efter Mogens Ollufsen Kofod, Salig Hustru Pernela Laurits 
daatter,som boede og døde paa dend 10de Jord Eyendoms gaard, beliggende i Wæstermarie sogn. 
Imellem nu denne Salige Qvindis efterlatte Mand bemelte Mons Kofod paa eene side, og paa 
anden side, denne Salige Qvindis med bemælte sin Mand auflede Børn, og de børn som denne 
Salige Qvinde, med sin første Sahl: Mand auflede  hafver, som er tilsammen som nu hafver, 3 
sønner og 2 døttre, hvor af er nu flede med denne salige Qvindis første Sahl: mand Hans Jørgensen 
2 sønner og en daatter, deraf 
Dend eldste søn er Joen Hansen nu paa 16 aar gl. for hammen er til wærge anordnet forhen paa 
skiftet efter Sahl: Hans Jørgensen, som er holdet dend 29 Augusti Aar 1694. Mouns Adsersen i 
Aacher sogn, men nu paa dette skifte er for bemælte Joen Hansen till wærge anordnet, hans 
halfbroder Jørgen Hansen boende i Østermarie sogn 
Dend anden søn er Esper Hansen paa 15 aar nu gl., denne myndling er sædet til tiendt udi denne 
10 de gaard i Wæstermarie sogn. 
Efter derom Welb: Hr: Lands dommer Mathias Raskes dombs tilhold, først dateret dend 11 
december aar 1695. for ham var forhen paa skifted efter hans sahl. Fader Hans Jørgensen til 
wærge anordnet hans half søster mand Lars Mounsen i wæstermarie sogn. Men nu til wærge for 
ham anordnet,  
hans Eldste half broder Peder Hansen boende paa Tingsta i Wæstermarie sogn. 
dend yngste søn som denne salige Qvinde har auflet, med sin nu efterlefvende mans Mouns 
Kofod, er Olluf Mounsen Kofod, nu paa 7de aar gl., for ham er faderen Mouns Kofod self wærge 
efter lowen.  
Dend eldste denne salige Qvindes daatter, er Margrarcte Hansdaatter, nu paa 14 aar gl. for hende 
var forhen til wærge anordnet, Mads Hansen i Soese i Wæstermaries sogn. 
Men nu her paa dette skifte til wærge anordnet, hendis half broder Hans Hansen i Wæstermarie 
sogn. 
Dend yngste denne Salige Qvindis daatter, er Karne Mouns Kofodsdaatter 4 aar gl., for hende er 
faderen Mouns Kofod self wærge efter lowen. 
 
 
Hvor paa Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  ved sin fuldmegtig  Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye,og  Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til Wurderingsmænd 
opmælded  Arist Ibsen  og Niels Ibsen  begge boende i bemelte  Westermarie sogn. Hvor da er 
forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun gillet Hest, er sat for 12 Sld., en røe stiernet Hoppe med it røe bliset Horsføll for 1 Sld., en 
blaket brun stiernet Hoppe for 5 Sld., en gl. røe gl. røe stiernet Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en sort 
Hest gilling for 8 Sld., en gl. brun ugillet Hest for 1 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En røe røgget Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak hielmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort grimmed Koe for 
5 Sld. 2 mrk., en sort blak grimmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blak herrit Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe 
grimmet Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blaae hielmet Koe for 5 Sld., en blaket stud for 6 Sld. 2 mrk., en 
sort grimmet stud for 6 Sld. 2 mrk., en blak hielmet stud for 5 Sld., en sort hielmet stud for 5 Sld., it 
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sort grimmed studnød for 1 Sld. 2 mrk., it røe røget studnød for 1 Sld. 1 mrk., it sort herrit studnød 
er sat for 2 Sld. 1 mrk., it sort grimmet Qvigenød for 2 Sld. 1 mrk., en røe hielmet Qviekalf for 3 
mrk.,  
Faar og Lam. 13 gl. Faar á 3 mrk er 9 Sld. 3 mrk., 15 smaa Lam á 1 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en fire gl. 
Mæhr for 2 mrk. 8 skl.,  
Svin. En hvid Soe med 4 smaa grise for 3 mrk.,  
Gies. 4 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., 12 Gieslinge á 6 skl er 1 Sld. 8 skl.,  
Kaabber wahre. 
En gl. brøger kedel ungefehr paa en tønde stoer, er wægtig og sat for 5 Sld., en kaabber kedel paa 
2 spanne stoer vegtig og sat for 5 Sld., en liden gl. mæssing kedel for 12 skl., en malm gryde, er 
vægtig til penge 3 mrk., en jern gryde kraag for 4 mrk.,  
Sengeklæder i Krobhuset. 
En sort rannet ullen sengedynne for 1 mrk., en gl. olmerdugs ofverdynne for 8 skl.,  
I Stuen.  
Paa nørre benk en nye weffvet benkedynne 6 allen lang sat for 1 Sld., en gl. syed agedynne med 
skin waar under for 1 Sld., it gl. flamsk hiønde for 12 skl., it syed hiønde for 12 skl., it flamsk hiønde 
og wipper i for 1 mrk., en liden syed benkedynne for bord enden 3 allen lang er sat for 2 mrk. 8 
skl.,  
Boehafve. 
En ubeslagen paa philen karm wogen med en beslagen fading, med hammell tøm og halseeler og 
med haarseele og skran nagle er at for 5 Sld., en arbieds wogen med høe stier og en hammell med 
haarseele og jern nagle for 3 Sld., en ploug med it gl. skiær, ploug hiul bøsse løber og ringe for 2 
mrk., it aar med jern bihl paa for 12 skl., 2 gl. træ tinned harrer for 8 skl., en gl.bekeaas for 8 skl., 
en gl. slede med jern vidier for 8 skl., 2 smaa wogen stier for 1 mrk. 8 skl.,  
I Østerhuuset. 
En haand Qvern med træ seigl for 2 mrk., en gl. lin wef for 8 skl., en jernet hammel med kraage 
svingte uden seeler for 1 mrk., en gl. ditto for 6 skl., it gl. stude aag med ringe for 6 skl.,  
I Wæster huuset, 
En sengested med en gaulf og en side, af fyrre er sat for 3 mrk., en dito fyrre med en side gaul for 
2 mrk., it gl. bord fouden bord kiste af 2 fyyr træ for 1 mrk.,  
I Steerhuuset. 
En kalke tønde for 8 skl., it lidet øll car for 12 skl., nok i Krobhuuset. 3 straabonds tønder á 4 skl er 
12 skl., it deigne trug med stohl for 2 mrk., it gl. madskab med en dør 1 mrk., 2 gl. Seiser med bom 
og ringe pa tilled á 1 mrk er 2 mrk., en gl. wogn 8 skl., en nye spin rok for 5 mrk., nok i stuen it gl. 
fyrre bord med skoffe under, og oben foed 1 mrk., it gl. ege wraaeskab med en laas og skoffe 3 
mrk., it tørf jern 1 mrk., en jern tyfve for 8 skl., en liden sæde stohl for 8 skl., en snedker bagstohl 
for 8 skl.,  
Summa andrager forschrefne dette Sterfboes løsøre middel til  
penge 157 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Saa blef angifven denne S.Qvindis Ifare eller gang klæder, og af begge forde wurderings mænd er 
taxered, og er følgende, en sort fifskaftis kiol er sat for 2 Sld. 2 mrk., it sort polle mettis skiørt for 1 
Sld. 2 mrk., it røt sandtis skiørt 6 mrk., en røed raskis trøye for 2 mrk., en sort polle meettis hufve 
med floer paa for 2 mrk., en gl. pollemettis hufve med taft foer for 1 mrk. 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne Ifareklæder til penge 6 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
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Hvilke deehlis imellem denne Salige Qvindis begge Døttre, og en søn saa som denne Salige Qvindis 
berørte første mands sønner forhen har nytt deris sahlig Faders Ifareklæder, og efter aftalle paa 
Sterfboet nu deehlis udi 3 lige laader hver af sønnen tilkommer 2 Sld. 1 mrk. 2 2/3 skl., og hver 
daatter ligesaa meged som er 2 Sld. 1 mrk. 2 2/3 skl.,  
Sønnen Olluf Monsen Kofod for sin laad 9 mrk. 2 2/3 skl., er udlagt it sort pollemettis skiørt for 6 
mrk., en sort polle mettis hufve for 2 mrk., en røe raskis trøye for 2 mrk., til ofvers 13 1/3 skl.,  
Dend eldste daatter Margreta Hansdaatter tilkommer af sin S: Moders Ifareklæder 9 mrk. 2 2/3 
skl., er udlagt, en sort fifskaftis kiol 2 Sld. 2 mrk., til ofvers 13 1/3 skl.,  
Dend yngste daatter Karne Mons Kofodsdaatter tilkommer 9 mrk. 2 2/3 skl., er udlagt, it røt sordtis 
skiørt for 1 Sld. 2 mrk., en gl. pollemettis hufve med taft foer 1 mrk. 8 skl., hos søsteren Margreta 
13 2/3 skl., hos sin broder Ollud Koefod 13 1/3 skl., :/: 
Sæden belangende som her ved denne 10 gaard i Wæstermarie sogn er saaed som blif angifven at 
være 4 tønder Biug, Rug 1½ tønde og 6 tønder Haufre, dette med sin afgrøde til lige med engen 
hvad den kand foreskylde, blef nu pa skifted erakted at der af ej kand blifve meere med hvad der 
imod for berørte gaard bør ydis for indeverrende aar 1704. som Mons Kofod sig paatog at 
indhøste, og lofved der imod at svare til alle vedkommende med landgilde tiende Contributioner, 
og rettigheder som for denne 10de gaard ydis, og betallis bør og holde de vedkommende foruden 
skade, og er der for ej noged der af videre til dette Sterfboes løsøre middel at anføre. Videre end 
forskrefved staar. Videre befindis detteSterfboe til bæste efter meere bemølte Welb: Hr: Lands 
dommer Mathias Raskis afsagde lands tings dom dateret den 11 December aar 1695. hvor udi 
findis indførte dend 8te Samfrenders forretning som forretted paa denne 10de gaard i 
Wæstermarie sogn dend slutning datered dend 11te july aar 1695. som mælder at Enken denne S: 
Qvinde Pernelle Larsdaatter som før var i ekteskab med salig Hans Jørgensen tilkommer at arfve i 
denne berørte 10de gaard for sin egen andeehl penge 32 Sld. 2 mrk. 2 ¼ skl.,  
Nok tilkommer hende for Samfrendernes holdning paa denne 10de gaard 3 Sld., Item forskrifver 
penge forberørte Samfrendersdoms beskrifvelse  5 Sld., efter Qvitering hafver Mons Kofod med 
bemælte sin S: Hustru indfriet udløst til Sahlig Hans Jørgens søn Peder Hansen sin fæderne, og 
Møderne arfve part som efter Samfrender dommen og Qviterings indhold datered dend 18 Marty 
1700. som efter samme dato stilled Qvitering er blefven Decorteret af dend anpart Mogens 
Koefoeds Salig Hustru Pernella Larsdaatter tilkom af dend 11 gaard i Wæstermarie sogn som der 
for nu til dette boes middel anføris penge 19 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  Resten vedstoed Mons Kofod alt 
sammen af Peder Hansen at hafve bekommed saa at  Mons Kofod eller dette Sterfboe og arfvinger 
ej hafver bekommed noged meere at fordre af dend anpart denne S: Qvinde tilkom af dend 
berørte 11 gaard i Wæstermarie sogn. Nok befindis efter en qvitering af Niels Jensen i 
Wæstermarie sogn udgifved datered dend 7 april aar 1697 at Mons Koefoed med bemælte sin 
hustru har indfriet og betalt til hammen af denne 10de gaard i Wæstermarie sogn. som ham i 
Samfrender dommen er tilkiendt penge 10 Sld., Lars Monsen i Wæ stermarie sogn. vedstoed nu 
her paa skifted at hafve bekommed sin anpart som  hans hustru Karne Hansdaatter tilkom efter 
for berørte Samfrender forretning i denne 10de gaard og hafver afkortted der for sin andehl paa 
ded denne Sahlig Qvinde tilkom i dend 11 gaard i Wæstermarie sogn, saa at hand Lars Monsen paa 
sin hustrus weigne ike hafver noged at fordre her i denne 10 gaard i Wæstermarie sogn, men for 
Capital og rente er fornyet i allemaader, og der for nu anføris forskrefne Lars Monsen hustruis 
anpart som er 9 Sld. 3 mrk. 10 skl., 
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 Item tilkommer dette Sterfboe som var tilfalden denne Salig Qvindis søn afgangne Rasmus Hansen 
i denne 10de gaard imod den forplegning saa, og begrafvelsis bekaastning som dette Sterfboe paa 
ham hafver anvendt som er penge 4 Sld. 4 skl.,  
Summa Andrager forskrefne arfvede, og indfriede jorde penge in Summa 
 penge 84 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Summa Summarum Andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre gods saa og de indfriede jorde 
penge efter som forskrefved staar tilsammen 
 penge 241 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Saa blef alle de vedkommende af skifteforwalteren til spurdt om de hafde meerw til dette 
Sterfboes middel at angifve, der til de svarede at de ej viste meere, at angifve end angifved er, og 
forskrefved staar, 
 hvor saa blefangifven efter skrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er der 
til giort udlæg som følger. 
 I  denne 10 gaard i Wæstermarie sogn er Assigneret til Fenrich Jørgen Gøerik, og rester til han for 
1703. til 1 may 1704. med bog clarrings og skifte penge som Mons Koefoed afclarer penge 9 Sld. 12 
skl., udlagt, en røe stierned Hoppe med it røe blised Horsføll sat for 7 Sld., it sort grimmed 
Qvigenød for 9 mrk., til ofvers 4 skl.,  
Efter forberørte Welb: Hr: Lands dommer Mathias Raskis Dom datered den 11 December 1695. 
befindis Sahl: Hans Jørgensens børn Wæstermarie sogn. vedstoed nu her paa skifted at hafve 
bekommed sin anpart som  at tilkomme som endnu staar til rest i denne 10de gaard, nemlig 
sønnen Jørgen Hansen sin fæderne, og møderne arfvepart som er capital 19 Sld. 4 skl., der af 
reignis rentte efter i samme lands tings dom indførtte Samfrender doms sluttning som andrager 
Proqvota til dato i 8½ aar penge 2 Sld. 3 mrk. 9 skl., udlagt en sort blak grimmed Koe 5 Sld. 2 mrk., 
til ofvers 10 mrk. 7 skl., :/: 
Ilige maade tilkommer Sahlig Hans Jørgensens anden søn Hans Hansen af lige saa megen Capital 
fæderne, og møderne arfvepart rente 2 Sld. 3 mrk. 9 skl., her for er udlagt hos sin broder Jørgen 
Hansens udlæg at hafve 2 mrk. 6 skl., it sort herred  studnød for 9 mrk., it tørf jern for 1 mrk., til 
ofvers 13 skl., :/: 
Item Søsteren Marne Hansdaatter som er i ekteskab med Rasmus Berrildsen i Arnager tilkommer, 
og rente af sin hofved summa i denne 10de gaard udi forberørte 8½ aar capital 9 Sld. 3 mrk. 10 
skl., penge 5 mrk. 12½ skl., udlagt en nye spin rok 5 mrk., it lided øllkar for 12½ skl., :/: 
Iligemaade tilkommer daatteren Giertrud Hansdaatter som er i Ekteskab med Peder Nielsen 
Skomager i Rønne rentte af lige capital i lige lang til de penge 5 mrk. 12½ skl., hendis wærge Hans 
Larsen i Bohlsker sogn, møtte og hafde indted løsøre paa hendis weigne nu at fordre saa som af 
skiftebrefved efter Sahlig Hans Jørgensen for ham blef oplæst, og ej noged der efter hafver, at 
Prætendere der om i nogen maade, for de 5 mrk. 12½ skl., er udlagt, it røe røgged studnød 5 mrk., 
en liden gl. mæssing kedel for 12½ skl., :/: 
Half broderen Joen Hansen som hans half broder Jørgen Hansen er wærge for tilkommer rente, af 
capital 4 Sld. 4 skl., udi 8½ aar til dato penge 2 mrk. 4 skl., af den 10de gaard i Wæstermarie sogn. 
Nok af sin sahlig faders Ifareklæder tilkommer som endnu her i boet bestaar penge 5 mrk. 13 skl., 
er 8 mrk. 1 skl., her for er udlagt hos wærgen Jørgen Hansens eged udlæg at hafve disse 2 Sld. 1 
skl., :/: 
Ilige maade tilkommer Esper Hansen som half broderen Peder Hansen er wærge for rente af sin 
fæderne Capital i dend 10 gaard i Wæstermarie sogn som er 4 Sld. 4 skl., som er til dato penge 2 
mrk. 4 skl., udlagt en syed benkedynne for bordenden 3 allen lang for 2 mrk. 8 skl., til ofvers 4 skl.,  
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Søsteren Margreta Hansdaatter som half broderen Hans Hansen er wærge for tilkommer rente for 
sin hofved summa i forde 10de gaard til dato penge 1 mrk. 2 skl., udlagt af it tørfve jern ved sit 
eged udlæg at hafve 13 skl., en jern tyfve for 8 skl., til ofvers 3 skl., :/: 
Margreta Hansdaatter tilkommer endnu her i boet af sin møderne srf foruden 2 mrk. som hendis 
forige wærge Mads Hansen i Aakier sogn har annammed penge 4 mrk. 8 skl., en jern gryde kraag 4 
mrk., en gl. olmerdugs ofver dynne i Krobhuuset 8 skl., :/: 
Rasmus Rasmusen i Rønne fordred for forstrekning til denne S Qvindis begrafvelse penge 10 Sld., 
nok skal betale til Smiden Haagen Ollufsen for liig beslaged penge 4 Sld. Er 14 Sld., udlagt en 
blaked stud for 6 Sld. 2 mrk., en sort grimmed stud 6 Sld. 2 mrk., en fior gl. Wæhr 2 mrk. 8 skl., :/ 
Herman Bohne Henningsen i Rønne fordred efter som Mons Koefoed anfaf, og vedgik penge 3 Sld., 
udlagt en blaked herred Koe 5 Sld. 2 mrk., til ofvers 10 mrk., :/: 
Barbra S: Jocum Sigward i Rønne fordred 3 Sld., udlagt af en blaked herred Koe 10 mrk., en haand 
qvern  med træ seiel 2 mrk., :/: 
Johan Basilius i Rønne fordred efter sin sedel penge 2 Sld. 8 skl., Udlagt it sort grimmed studnød 6 
mrk., it Faar for 3 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Hans Larsen i Nyekier sogn lod fordre 10 mrk., udlagt en blak brun stierned Hoppe 5 Sld., til ofvers 
10 mrk., :/: 
Jens Larsen i Børre gaarden i Pedersker sogn lod fordre 2 Sld., udlagt ved Hans Larsen i Nyekier 
sogns udleg af en blak brun stierned Hoppe disse 2 Sld., :/: 
Hans Nielsen i Wæstermarie sogn fordred 6 Sld., udlagt en røe røgged Koe sat for 5 Sld. 2 mrk., ved 
Hans Larsen i nyekier sogns udlæg 2 mrk., Hans Madsen i Nyekier sogn fordred for Biug penge 3 
Sld., udlagt en røe stierned Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 Sld. 2 mrk., :/: 
Hans Pettersen i Arnager lod fordre for 3 kurfve fisk á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., udlagt it deigne 
trug for 2 mrk., 3 tønder i Krobhuuset 12 skl., en seis med bom og ringe for 1 mrk., :/: 
Hans Nielsen Sveder i Arnager lod foedre for 2 kurfve fisk á 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., udlagt en 
seis med bom og ringe for 1 mrk., it flamsk hiønde med skin under og wipper udi for 1 mrk., en 
Snedker bag stoehl 8 skl., :/: 
Lars Jensen i Smørenge i Wæstermarie sogn lod fordre 3 mrk., udlagt en mallm gryde er vigtig til 
penge 3 mrk., :/: 
Mons Koefoed er wærge for Sahlig Mons Claus søn navnlig Jens Monsen som til kommer 1 Sld. 2 
skl., udlagt en syed age dynne med skin waar under 4 mrk., hos Hans Hansens myndling Margretas 
udlæg de 2 skl., :/: 
Jens Koefoed i Wæstermarie sogn lod fordre penge 1 Sld. Her for er udlagt it bord i stuen med 
skoffe under og oben foed for 1 mrk., it ege wraaeskab med en laas og skoffe for 3 mrk., :/: 
Esper Larsen i Wæstermarie sogn fordred arbieds løn 4 mrk. 2 skl., og for en hammel 1 mrk., er 5 
mrk. 2 skl., udlagt en jerned hammel med kraage svingle uden sekler 1 mrk.,, i wæster huus, it ege 
sengested med en gaul, og en side 3 mrk., it madskab med en dør 1 mrk., hos Peder Hans 
myndlings udleg 2 skl., :/: 
Mads Madsen Skomager i Rønne lod fordre 3 mrk., udlagt plougen med it gl. skier juhl bøsse og 
ringe for 2 mrk., Wæsterhused it bord uden bord kiste af fyrre træ 1 mrk., :/: 
Til Præstetiende skal ydis, it lam og en gaas er efter forige taxt 1 mrk. 6 skl., og sogne Deigne 
Alexandre Ecoman for lig begieringelsen er beloved it Faar for 3 mrk., og 2 Lam efter forige taxt for 
2 mrk., er tilsammen 6 mrk. 6 skl., udlagt it Faar 3 mrk., 3 Lam á 1 mrk er 3 mrk., en ung Gaas 6 
skl., som Mons Koefoed i sin tiid lefverer. :/: 
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Imod denne Sahlig Qvindis udfart, eller begrafvelsis bekaastning blef Mons Koefoed af sine 
arfvingers vedkommende bevilged og samtyked udlagt for de penge som er 30 Sld., udlagt en brun 
gilled Hest 12 Sld., en sort Hest gilling for 8 Sld., en gl. brun gilled Hest 1 Sld. 2 mrk., en blak 
hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn med høe stier, og brake hammel med haar seeler og 
jern nagle 3 Sld., :/: 
Dend yngste daatter som denne S: Qvinde sig har efterlatt Karne Monsdaatter blef af de 
vedkommende for sin ringe alder skyld bevilged til forsterløn en Koe som er en ring ned for 5 Sld. 2 
mrk., udlagt en sort grimmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium i alt 4 Sld., skifteskrifveren for sin umage og Salarium i 
alt 6 Sld., for disse 10 Sld., er udlagt en blak hiemled stud for 5 Sld., en sort hielmed stud 5 Sld., :/ 
Stempled papir til skiftebrefved 3 mrk., udlagt it Faar 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt til Arist Ibsen en Koe hielmed 
Qvigekalf for 3 mrk., til ofvers 1 mrk., til Niels Ibsen udlagt, it fyrre sengested med en side og en 
gaul for 2 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 112 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
Ligned blifver udi behold, og til deehling penge 129 Sld. 13 skl.,  
Hvor af faderen Mogens Koefoed til kommer dend halfve part som er penge 64 Sld. 2 mrk. 6½ skl., 
den anden halfve part deehlis imellem denne Sahlig Qvindis 3 forde sønner og 2 døttre er der af en 
broderlod 16 Sld. 9½ skl., og en søster laad er penge 8 Sld. 4 ¾ skl., hvor for en hver her efter skee 
udlæg belangende denne 10de gaards besiddelse da findis der om en lands tings dom afsagt, af 
Welb: Hr: Lands dommer Mathias Raskis først datered dend 11 december 1695, hvis slutning 
iblandt andet mælder saaleedis, at Sahlig Hans Jørgensens yngste søn ved navn Esper Hansen 
Sæded i fornt tiende gaard er tilkiendt, og hafver for low at udløsse sine med arfvingerne af 
gaarden og hans moder Pernelle Larsdaatter med hendis nu halfver de mænd dend at besidde 
indtil denne Hans Jørgensens yngste søn Esper Hansen blifver loug wopsen og  imidler tiid bør 
stiffaderen, at holde gaarden saaleedis vedhehd, og magt, og med gaardens til liggende saaleedis 
omgaais som hand agter, at vilde svare denne sin Stifsøn Esper Hansen naar doms slutnings tilhold 
siufnis billigt Stiffaderen Mons Koefoed frem deehlis denne 10de gaard at beboe til at hans Stifsøn 
Esper Hansen vorder loug wopsen, og rette sig med gaardens tilliggende efter samme lands tings 
doms tilhold, og saa fremt Esper Hansens half broder Peder Hansen ike straxten vil beholde, de 
anparter som i Gaarden bestaar som af de myndige S: Hans Jørgensens børn nu begieris at de vil 
imodtage, da Mogens Koefoed efter sin paastand nu her paa skifted, de anparter self at betale, og 
der som Peder Hansen udlægger, og betaller til arfvingerne som mælt er hvis anparter dem som 
før ermælt, tilkommer, skal Mons Koefod efter hans eged tilbud pengene igien fuld forrente til 
Peder Hansen, efter som Mons Koefoed formeener sig fuld kommelig denne 10de gaard at beboe 
indtil Esper Hansen vorder fuld myndig vær for di Mons Koefoed med sin S: Hustru hafver udstaaed 
den bekaastning som er anvendt paa dend Lands tings Proses Lars Hansen, hans hustru Fader her 
indtalt søded med for berørte hans stifsøn Esper Hansen, og der foruden denne 10 gaard i 
husbuigning forbedred som bevislig kand udvises, og ingen erstadtning her til der for bekommed 
hafver som hand sagde, Peder Hansen her til svarede at hand nok vil betalle penge til de 
vedkommende hans med arfvinger straxsen af de der, en 10de gaard men saa vil Peder Hansen 
raade for at sætte en paa gaarden som ham got siufnis Jørgen Hansen fremkom, og erbød sig at vil 
gifve 300 Sld., for gaarden nemlig denne 10 gaard i Wæstermarie sogn, og saa holde samme gaard 
til goede til mynling er blifver luug wopsen, og imidler tiid vil Jørgen Hansen berørte gaard beboe, 
Mons Koefoed Obligeret sig at vil betalle til de myndige S: Hans Jørgensens arfvinger en hver sin 
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anpart hvis dem til kommer, nest kommende torsdag som er den 3 july, og da en hver paa dend 
tiid at møde her paa Sterfboet at, de kand sin anpart imod tage og der for Qvitere, Jørgen Hansens 
forde paastan saa som den er imod forskrefne Citerede Welb: Hr: Lands Dommers Dom er hun vist 
til low og rett, og som nu dagen nu er forløben saa sluttis denne forretning der ved, at den videre 
kand til en de bringes, efter skifteforwalterens anfordring hafde ej nogen meere at Prætendere 
end foran findis indført, dette saa at være tilganged og Passeret, des til vidnisbrurd under vore 
hender, og signeter skiftesteden dend 25 juny 1704. Gregers Christensen.       Henrik Brugman. 
 Mons M:K: Koefoed.          Jørgen J:H:S: Hansen.                  Laurits Hansen, 
Arist Ibsen.            Peder P:H:S: Hansen.           Hans  Hansen.                     Niels N:I:S: Ibsen. 
 
For stiffaderen Mogens Koefoed for sin anpart som udi alt penge 64 Sld. 2 mrk. 6½ skl.,  
Udlagt af de forskrefne indfriede jorde penge af dend 10de gaard i Wæstermarie sogn saa og af sin 
hustruis egne arfvede middeler som tilsammen er 84 Sld. 1 mrk. 4 skl., der af her til er udlagt dend 
hafvepart som er 42 Sld. 10 skl., af en røe stierned Hoppe med Hans Madsen i Nyekier sogn at 
hafve 2 Sld. 2 mrk., 5 Faar styked 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk. . 5 Lam styked 1 mrk er 5 mrk., en hvid Soe 
med 4 smaae grise for 3 mrk., 4 gl. Gies, og en Gaasse á 1 mrk er 1 Sld. 1 mrk., 11 Gieslinger á 6 skl 
er 1 Sld. 2 skl., en gl. brøgger kedel ungefehr paa en tønde stoer er nog til 5 Sld., en sort ranned 
ullen senge dynner i Krobhused for 1 mrk., en røe grimmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., it flamsk hiønde 
12 skl., it syed hiønde for 12 skl., it aar med jern bihl paa for 12 skl., 2 gl. træ tinned harre for 8 skl., 
en tuke aas for 8 skl., en sleede med jern vidier paa for 8 skl., 2 smaa wognstier 1 mrk. 8 skl., til 
ofvers 9½ skl., :/: 
Dend eldste søn er Joen Hansen som hans half broder Jørgen Hansen boende i Østermarie sogn, er 
nu tilordned at wærge fore, ham tilkommer paa dette skifte efter sin S: Moder af løsøre, og jorde 
penge 16 Sld. 9½ skl., der for udlagt af dend 10 gaard i Wæstermarie sogns arfvede, og indfriede 
jorde penge, at hafve 10 Sld. 2 mrk. 2½ skl., it Faar for 3 mrk., it Lam for 1 mrk., en paa phillen 
ubeslagen karm wogn, med en beslagen fading, med hammel tøm, og halsseler, og med haar 
seeler, og med jern, nagle for 5 Sld., til ofvers 1 mrk. 9 skl., :/: 
Dend anden søn er Esper Hansen som hans half broder Peder Hansen boende paa, Tingsta i 
Wæstermarie sogn er wærge for, tilkommer paa dette skifte efter sin S: Moder, af løsøre og forde 
første jorde penge 16 Sld. 9½ skl., der for udlagt af den 10de gaard i wæstermarie sogns 
arfvede,og indfriede jordepenge at hafve 10 Sld. 2 mrk. 2½ skl., it Faar, og it Lam for 4 mrk., en 
blaae hielmed Koe 5 Sld., til ofvers 1 mrk. 9 skl., :/: 
Dend yngste søn Olluf Monsen Kofod som faderen Mogens Koefoed er wærge for tilkommer 16 
Sld. 9½ skl., udlagt af dend 10 de gaard i Wæstermarie sogns arfvede, og indfriede jorde penge at 
hafve 10 Sld. 2 mrk. 2½ skl., it aar og it Lam for 1 Sld., en kaabber kedel paa 2 spanne stoer for 5 
Sld., til ofvers 1 mrk. 4 skl., :/ 
Dend Eldste daatter Margreta Hansdaatter som Hans Hansens hendis half broder er wærge for 
tilkommer i arf efter sin Moder af løsøre, og jorde penge 8 Sld., 4 ¼ skl.,  udlagt af dend 10de gaard 
i Wæstermarie sogn arfvede, og indfriede jorde penge 5 Sld. 1 mrk. 1 ¼ skl., it Faar, og it Lam for 1 
Sld., hos sin half broder Jørgen Hansen 1 mrk. 9 skl.,  hos sin half broder Peder Hansen 1 mrk. 9 
skl., I stuen paa nørre benk, en nye wefved benkedynne 6 allen lang for 1 Sld., hos Stiffaderens 
laad at hafve 1½ skl., :/: 
Dend yngste daatter Karne Monsdaatter som faderen Mogens Koefoed self er wærge for hende 
tilkommer efter sin Salige moder af løsøre og jorde penge som før ermælt penge 8 Sld. 4 ¾ skl 
udlagt, af dend 10de gaard i Wæstermarie sogn arfvede, og indfriede jorde penge 5 Sld. 1 mrk. 1 
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11/14 skl., it Faar og it Lam 1 Sld., en gl. lin wef 8 skl., en gl. hammel med kraage seigle for 6 skl., it 
stude aag med ringe for 6 skl., en kalketønde 8 skl., en gl. wogn 8 skl., en liden sædestoel for 8 skl., 
ved skattens udlæg de 4 skl.,  hos Peder Hansens udlæg de 2 skl.,  ved Rasmus Rasmusens udlæg 
de 8 skl., Ved Johan Basilius udlæg 8 skl., hos Arist Ibsens udlæg 1 mrk., hos faderens laad 8 skl., 
hos sin broder Olluf Koefoeds laad 1 mrk. 9 skl., hos half søsteren Margretas laad 1 skl., :/: 
Saa at være udlagt Testerer, og saa dette skifte sluttet den 3 july 1704 
 Gregers Christensen.                               H: Brugman. 
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Anno 1704 Dend 26 Juny. er holden  Schifte og Liqvidation efter  Sahl: Hans Hansen Soede, som var 
afgangne Albert Hartwigs Stifsøn som førend Albert Hartwig døde udenlands er ved døden 
afgangen, og hans dødsfald ej til fulde er blefven videndis før nu, og der for paa Wellingsgaard i 
Nyekier sogn, i dag mødt af efterskrefne vedkommende nemlig, 
 
Sahl: Hans Hansen Soedes fuldbroder Herman Hansen Soede som ham arfver paa eene side, naar 
først efter skrefne Prætensioner er fra Hans Hansens arfve parter udtagen hvor om her efter 
mældis, og paa dend anden side arfver hans Moder Kirstene Hans Koefoeds daatter som hafde 
bemælte S: Albret Hartwig til ekte, og det skiftebref efter hammen opretted, er hendis søn berørte 
Herman Hansen Soede for hende tilordned at wærge, og nu efter Sahlig Albret Hartwig er som 
ham skal arfve, 
 hans fuld broder Lientnant Eskild Hartwig boende paa Frenfegaard i Ibsker sogn.  
Item hans broder Mortten Hartwig som nu er udenlands og ej vidis hvor hand er at finde, og hans 
broder  bemelte Eskiel Hartwig er wærge for som her paa boepællen paa egne, og sin benefnte 
broders weigne, sampt,  
og paa sin broder afgangne Claus Hartwigs daatter Magdalena Clausdaatter som Eskild Hartwig, 
og er wærge forre, mødte og Fenrich Jørgen Ollufsen Sonne boede paa Leensgaard i Østerlaursker 
sogn.  
som hafver Sahlig Albret Hartwigs fuld søster Karne Poulsdaatter til sin Ekte hustru,  
 
 Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober Commendant og 
Amptman Waldemar Reedt  ved sin fuldmegtig Capitain Gregers Christensen boende i Aakirke bye, 
og  Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte var, og tilstæde 2de  Wurderingsmænd 
opmælded  Laurs Hansen  og Poul Rasmusen  begge boende i Rydskier sogn. Hvor da er forre 
funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Hvor saa først blef opskrefne, og Extraheret af det skiftebref opretted efter Sahlig Albret Hartwig 
paa Wellingsgaard udi Nyekier sogn som til endelighed er slutted, dend 2 Oktober Aar 1703 hvis 
denne Sahlig Carl Hans Hansen Soede gor sin fæderne, og sødskende arfpart er tillagt som her 
efter følger nemlig. 
Efter det skiftebref opretted efter S: Albret Hartwig som boede og døde paa Willingsgaard i 
Nyekier sogn som til endelighed er slutted dend 2 Ocotober aar 1703, findis iblandt indført, 
welbemælte S: Albret Hartwigs Stifsøn som for ham udenlands er ved døden afgangen, navnlig 
Hans Hansen Soede at være sin fæderne, og sødskende arf udlagt som tilsammen opdrager til fuld 
Summa efter for berørte skiftebref for mælding pag: 199. og frem deehlis penge 958 Sld. 3 mrk. 7 
skl.,  
Hvor for  ham er tillagt, giort indførsel udi Wellings gaarden i Nyekier sogn efter den samme 
skiftebref indførtte taxt, og sætning der paa er giort for penge 231 Sld. 1 mrk. 13 skl., Item udi det 
11 wornede i Pedersker sogn er giort indførsel for penge 99 Sld. 3 mrk. 2 skl., udi det wornede udi 
Aakier sogn der taxered for 440 Sld., hvor af Eskild Hartwig i samme skiftebref er giort indførsel for 
100 Sld., og Jørgen Ollufsen paa Leensgaard er giort indførsel for 100 Sld., resten her til udlagt og 
giort indførsel for penge 240 Sld., en goed kierne for 1 mrk., i lillestuen en bolster ofverdynne for 3 
Sld., en blaae ranned olmerdugs hofved dynne 2 Sld., endnu blaae ranned olmerdugs hofved 
dynne for 2 Sld., en hvid linnen tueskefteds under dynne 3 Sld. 2 mrk., 2 nye olmerdugs Puder 
uden waar styked 4 mrk., er 2 Sld., endnu en liden  blaae ranned gl. olmerdugs hofved dynne for 2 
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mrk., det sønderste drengesengested for 3 mrk., det norderste drenge sengested for 1 Sld. 1 mrk., 
e tue skefteds ullen hofved dynne i dend norderste senge i drengehuused. For 1 mrk. 4 skl., endnu 
en tueskefteds ullen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., ved sin broder Herman Hansens Soedis udlæg 
af it sølf begger at hafvis 3 Sld. 2 mrk. 11 skl., Ved Sielte, og tiende pengenis udlæg af dt 11 
wornede i Aakier sogn til ofvers som her til er udlagt at hafve penge 65 Sld. Strøe kornet som til 
berørte S: Albret Hartwigs Sterfboes middel er anført, som er 15 tønder Biug tønder er sat for 5 
mrk., er 10 Sld. 3 mrk., 20 tønder Haufre á 2 mrk er 10 Sld., 6 tønder Rug á 2 Sld er 12 Sld., en 
skeppe wiker sat for 1 mrk. 8 skl., en skeppe erter for 2 mrk., ingen bereigning for 30 les engis á 2 
mrk er 15 Sld., en sort engis wig kiol under foered med Rask er sat for 6 Sld., it par røede plødsis 
bopser under foered med sønis læder 7 Sld., en beslagen winge wogn med behørige hiinder t’y fr 
55 Sld., en mørk brun stierned, og snopped Hest gilling for 33 Sld., en lys brun snopped, og 
stierned Hest gilling for 30 Sld., Thin. 4 dagelige smaa Thinfade som er flade vog 8½ skaalpund á 1 
mrk. 4 skl er 2 Sld. 2 mrk. 10 skl., 2 smaa dybbe Thinfade hier vigtig til 3½ mrk penge er 1 Sld. 3 
mrk., it dybt Thinfad med en stempel paa for 1 Sld., it half dybt Thin fad med 2 stempel paa for 5 
mrk., 12 smaa Thin tallerkener vog 12 skaalpund med 2 stempel 7 skaalpund á 1 mrk. 6 skl., 
punded er 9 mrk. 10 skl., en flad skafted sølf skee udi tunge mønster paa teigned med AHWP: KHD 
1694. vog 3 laad 3 Qvintin laaded er sat for 3 mrk. 8 skl., saa som det er Kiøbenhavns sølf arbied er 
penge 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., en dito tin laaded i lige maade sat for 3 mrk. 8 skl., er penge 3 Sld. 11 
skl., Nok en sølf skee med lige vegt og navn af ligemønster og Kiøbenhavns arbiede penge 3 Sld. 11 
skl., en sølf skee paa teigned med KFD vog 3½ laad á 3 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., en sølf kede som 
hengen i klokestrengen i stuen vog 5 laad 2½ qvintin laaded sat for 3 mrk., er 4 Sld. 14 skl., en 
brende vins pande i mur staaende som er paa en half tønde stoer med hatt, og pibber for 14 Sld., 
hvis Jens Hansen i Olsker sogn til S: Albret Hartwig Sterfboe er skyldige er her til udlagt som er 3 
Sld.,  
Hvis Adolph Fup boende i Clemmedsker sogn her til samme Sterfboe er skyldig penge 3 mrk., dend 
49 Hans Hansen i Clemmedsker sogn, hvis hand til bemælte Sterfboe er skyldig som er penge 3 Sld. 
2 mrk. 14 skl., Hvis Niels Nielsen paa Wollegaard i Nyekier sogn her til Sterfboet er skyldig som er 
penge 4 Sld. 1 mrk. 5 skl., en flamsk benkedynne 4er allen lang med Allumit skin under for 4 Sld., 4 
nye Dantsier Rysklæders stoele med AIW navn paasat styked er sat for 2 Sld., er 8 Sld., en rys 
læders sadel med stie bøyele, og sadel jord er sat for 4 Sld. 2 mrk., it par bidsel stenger med 
mæssing pukler paa, og sort læder der udi med mæssing beslag, og søllier for 1 Sld. 3 mrk., it grønt 
klædis skab nok under foered med lærred for 2 Sld., 7 smaa galt grise styked for 1 mrk. 8 skl., er 10 
mrk. 8 skl., 2 graa boskede søer á 6 mrk er 3 Sld., 6 mæssing kraagger i stuen styked sadt for 1 mrk. 
er 1 Sld. 2 mrk., Rytter wurdering en fyhr Carbine med mæssing dek ofver luded paa laasen for 3 
Sld., 2 flint pistoeler med halster og rinmer for 6 Sld., en mæssing plade med en lyse pibe udi sat 
for 1 Sld. 2 mrk. 2 tørf jern styked sat for 1 mrk., er 2 mrk., 2 jern kihler styked for 1 mrk. 8 skl., er 
3 mrk., en stoer spade for 1 mrk. 12 skl., en mindre jern spade for 1 mrk. 4 skl., 2 lyng rifver styked 
12 skl., er 1 mrk. 8 skl., nok en lyng rifve for 10 skl., en seis med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., 3 
smaa graae beltede galte styked sat for 4 mrk., er 3 Sld., af hvis Hans Madsen udi Nyekier sogn. 
her til boer er skyldig som er 12 Sld. 3 mrk. 14 skl., til ofvers 2 skl.,  
Summa 958 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
Widere anførte  til denne liqvidations middel 2de lybske Kiøbsmands udlæg hvor med de ike vil 
være benøyet, eller noged der af imodtage, saa som det er adtskillige boe hafver, og skal mel vare, 
og tilstaaende Gield, og arfvingerne for deris kraf ved denne Liqvidation ej kand være befried men 
efter lowen bør fornøyelig Gielden som riktig befindis besvare, og dem saa af denne arfvis 
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deehling anded udlæg stædis, hvor om her efter videre mældis, og er nemlig, Hr: Jokum Haach i 
Lyøek som hafver ved sin skrifvelse paa skifted efter S: Albret Hartwig laded fordre 71 Sld. 1 mrk., 
Hvor for hand hafver bekommed udlæg forberørte skiftebref paa Folie 191 efter S: Albert Hartwig 
efter der om skiftebrefvis videre indhold hvor udi mældis saaleedis nemlig. 
Hr: Jokum Hak i Lybek fordre som indkøbt hvor ved det nu blef for tvsende 10 Rd., er penge 22 Sld. 
2 mrk.,  
Jørgen Laursen Murmester boende i Nykier sogn, som her til boet er skyldig, og er her til udlagt at 
fordre penge 7 Sld. 1 mrk 12 skl., Hos dend 6 Niels Pedersen i Pedersker sogn som hand for Aa 
1702. er skyldig for bog clarrings penge 3 Sld. 3 mrk. 5 skl., hos Olluf Pedersen i Rønne af hvis hand 
her til boet er skyldig 8 skl., en malm gryde med 2 been udi, og er lapped vog 8½ skaalpund á 8 skl 
er 1 Sld. 4 skl., I kielderen it gl. vin fad med en bon udi for 1 mrk. 4 skl., it lided gl. deigne trug for 
12 skl., it langt bord af 2 bredder med 4er been under for 3 mrk., 2 salte fieringer á 10 skl er 1 mrk. 
4 skl., 2 melke stander styked sat for 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., endnu en melke stande for 12 skl., 2 
bære kander á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en bagstoel med sort lær og røt tøy for enden for 1 Sld. 1 
mrk., I Krobhused i en seng østen til en gl. bolster hofved dynne for 5 mrk., en liden linnen hofved 
dynne 1 mrk. 4 skl., 2 blaargarns lagen á 4 mrk er 2 Sld., forskrefne løsse sengested som er 4 
kanted for 3 mrk., i kisten i Krobhuused gl olmerdugs hofved dynne waar 8 skl., en blik lyse plade 1 
mrk., i lille forstuen 3 straae bonds tønder á 10 skl er 1 mrk. 14 skl., I  lillr stuen, i det hvide 
sengested en bolster pude uden lin waar for 3 mrk., samme steds en bagstoel med sort lær paa 2 
mrk., I Cammered ved lille stuen, 2 gl. træ bagstoele med gl. røtt lær paa styked 8 skl., er 1 mrk., 
en liden sæde stoel med spaanner bon udi 1 mrk., 3 straae bonds tønder styked 8 skl er 1 mrk. 8 
skl., en kringle tønde for 1 mrk. 2 skl., 2 half tønder styked 8 skl., er 1 mrk., 5 nye ottinger á 8 skl er 
2 mrk. 8 skl., 7 brendevins ottinger á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., I dend norderste seng i drenge hused, en 
turskifteds ullen ofver dynne for 3 mrk., en gl. linnen turskefteds under dynne sat for 2 mrk., 2 gl. 
blaargarns lagen á 2 mrk er 4 mrk., en gl. ørk foruden bon, og laag staaende i drenge huused for 1 
mrk. 4 skl., en gl. ride sadel med ingen sadel jord, eller stiboyle til for 3 mrk., paa lofted ofver 
stufvelengden 3 straaebonds tønder á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en goed staaebonds tønde for 1 mrk. 
4 skl., 2 lin brøder á 8 skl er 1 mrk., it deigne trug for 1 mrk., 2 vin ancher styked 1 mrk., er 2 mrk., 
it seng klæde som hør til drenge sengene og fanttis paa lofted 2 mrk. 8 skl., en uferdig melled 
kaner under skoed med jern 2 Sld., 2 aar med bihl paa á 1 mrk er 2 mrk., en stok øpse for 3 mrk., 
en mindre stok øpse 2 mrk., en krak øpse for 1 mrk. 8 skl., endnu en krak øpse for 1 mrk. 2 skl., en 
stok øpse uden skaft 2 mrk., 3 kalke tønder styked 1 mrk. 4 skl., er 3 mrk. 12 skl., it tier tønde 
stomne for 12 skl., udi kalke tønden fanttis 2 smaa huder styked er sat for 3 mrk er 1 Sld. 2 mrk., 
en ruhl med jern toppe, slaa, og svingele for 1 Sld., en skar øpse for 3 mrk., 2 gl. halseele ringe for 
1 mrk., it par gl. wogn stier i søndre lade 1 mrk., 2 kløfvede stie træer 4 skl., it dreiels hand klæde 5 
alen lang 5 mrk., 10 styker dreils salvetter styked 1 mrk. 8 skl er 10 mrk., 2 gl. damaskes servetter á 
1 mrk. 8 skl er 3 mrk., hos Hr: Lands Dommer Møllers udlæg 1 mrk., hos Kirstene S: Albret hvis 
udlæg 2 skl., hos Laurs Gummeløsis udlæg 4 skl., ved Hennings Bohnis udlæg 6 skl., hos Hans 
Jørgen Canttler udlæg 4 skl., hos Johan Bosilius udlæg 1 skl., hos Lars Hansen paa Wellings gaards 
grunden de 3 skl., af en kierne ved Hans Soides udlæg 2 skl., af hvis Mikel Olsen i Wang er skyldig 
at hafve 2 skl., Summa 71 Sld. 1 mrk., :/: 
Dend anden Lybske Kiøbmand som i for berørte skifte efter Sahlig Albret Hartwig hafver 
bekommed udlæg for sin fordring som er vedgaaed, og samme skiftebref findis indført folio 189. 
som mældis saaleedis nemlig.  
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Hr: Anthonius Lindemand i Lybek efter sin indsende skrifvelse tilkommer som rester penge 47 Sld. 
4 skl., der for er udlagt efter ergangne Dom inden Wæster herrets ting, datered dend 10 
November Aar. 1701 befindis Claus Koefoed nu  boende i Rønne til S: Albret Hartwig skyldig at 
være paa Fru Mette Elisabeth Malabeus weigne for land gilde smør, ekte penge, og omkaastning, 
som udi alt opdrager til tyfve, og fire Sld. 1 mrk. 4 skl.,  der af er her til udlagt, at hafvis 16 Sld. 1 
mrk. 4 skl., de 8 Sld., findis som en skiftebref, at være udlagt, til herrits fougden Daniel Bark for sin 
fordring vorker tillagt, hvis Karne S: Lars Ibsens Smids i Rønne til dette sterfboe er skyldig blefven 
for adtskillige opbaarne vare som her til er udlagt hos hende at affordris, og opdrager til penge 11 
Sld., en jern gryde med høye fødder paa en half span stoer er satt for 2 Sld., it lided baad spend af 
jern for 1 mrk. 8 skl., 2 blik lamper for 1 mrk. 8 skl., Cammered ved Kiøkened it lided bord af aske 
træ med 4er been udi er sat for 7 mrk., 11 gode straabonds tønder styked er sat for 1 mrk er 3 Sld. 
6 skl., en stor stand tønde 1 mrk. 12 skl., 7 saltere tønder á 1 mrk. 8 skl er 10 mrk. 8 skl., 6 saltere 
half tønder á 1 mrk er 6 mrk., 22 melke sybøtter á 6 skl er 2 Sld. 4 skl., en gl. 2 spannestoer 
kaabber kedel wier 9 skaalpund á 1 mrk er 2 Sld. 1 mrk., en huus, og reise bibel paa Dansk Sprok in 
stoer Octave indbunden for 3 Sld., en træ bagstoel med sæfbon staaende ved qvernen for 1 mrk. 4 
skl., til ofvers 2 skl., Summa 47 Sld. 4 skl.,  
Summarum dette boes middel i forskrefne maader anreigned andrager 1077 Sld. 13 skl.,  
Her imod afgaed først efter skrefne Prætensioner som er nemlig. 
Hr. Jocum i Lybek ved sin fuldmektig Jacob Cappelen ved nu indlefvered Special reigning under 
dato, dend 21 April 1703 fordred in allis 200 mrk. Lybsk 11 lybsk skilling, hvor af udi det skiftebref 
opretted efter S: Albret Hartwig er udlagt 71 Sld. 1 mrk., som til dend 21 April efter til den dag 
imellem Sahlig Albret Hartwig og Jacob Capellen er slutted regnskab sig til rester bedrog, og 
Waldemar Reedts resten af de 200 Mrk. 11 skl., berørte dato paa nye bekommed som til summers 
fuld kommenhed, opnaar som berørte reigning udviser, og som hand ej er tilfreds med det udlæg 
som i samme skiftebref om mældis til ham er udlagt, saa der for hafver Jacob Capellen i fuld 
betalning ofver trands porteret berørte sin fordring til høy eder, og welbaarne Hr: Obersten Ober 
Commendant, og Amptmand efter der om Transportens indhold som er for mældendis Sahl: Herr 
Albret Hartwigs erben beleiben anden hak Herren Obersten Hern VonWaldemar Reedts Amptman, 
end Ober Commendanten Iu Jahlen vor emp fangen wahren laudt Rekning 200 mrf.lybs 11 skl 
lybsk. Selbiges sat mirgutte zahlung sein Rønne den 19 April 1704. Penge Jacob Cappelen vor mein 
Patron Jochim Haach, hvor for efter louvens andledning samme Gield her nu anføris, og anded 
udlæg der til med vedkommendis samtyke stædis der imod er hvis ham før var tillagt igien til dette 
boes middel nu anført, og de 200 mef. Lybsk 11 skl anføris som penge 100 Sld. 1 mrk. 6 skl., 
Iligemaade og med samme Conditioner er Anthonius Lindemand i Lybek anført for sin  fordring 
som er 47 Sld. 4 skl., :/: 
Jacob Koefod i Svaniche er og i samme skifte giort indførsel, og viisning hos Mads Bek i Gudhiem 
som er blefven uviis og er der for penge 12 Sld. 2 mrk. 8 skl., Iligemaade Claus Harca i Gudhiem er 
blefven tillagt hos Mads Bek i Gudhiem som er blefven uviis 2 Sld. 2 mrk., hvilked saa leedis med 
de ved kommendis samtyke nu igein til anden betalning  er anført, og der som i sin tid noged igien 
hos Mads Bek kand bekommes staar det disse bemælte arfvinger fri for det som low og rett er 
anmælt hos hammen, at søge Mads Mikelsen Hartwig som Sahlig Albret Hartwig var wærge for af 
beviste, og en deel ved Eed vil bekreft at hafve betalt alt hvis ham paa sin arfvepart i dette 
skiftebref efter Sahlig Albret Hartwig er kortted, og der for af de vedkommende nu blef samtyked, 
at udlæg her af boet der for skal giøris som er 26 Sld. 3 mrk.,  
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Imod S: Albret Hartwigs begrafvelsis bekaastning blef hans efterlatte Kierste bevilged, og 
samtyked at nyde udlæg for penge 124 Sld., med arfvingerne bevilged S: Albert Hartwigs kierste 
Kirstene Hansdaatter at nyde foruden skifte forskrefne Heste og wogn som opdrager til 118 Sld., 
skifteforwalterens Salarium med alt for dette skifte 14 Sld., skifteskrifveren for sin umage med slet 
papir i alt 15 Sld., Herman Hansen Soede for sin reise ad skaane efter beviis om jordegoedseds 
indkiøb: hvor om S: Albret Hartwigs skiftebref formælder, blef nu samtyked 20 Sld., Jørgen 
Ollufsen paa Leensgaard fordred som hand ej har faaed vederlaug for  og S: Albret Hartwig hafver 
lofved at betalle for Jørgen Ollsen til Welb: Hr: Laands dommer Ancher Müller penge 10 Sld., 
Stempled papir til dette skiftebref for 9 mrk.,  
Gregers Christensen fordred 1 Sld.,  
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 493 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling penge 583 Sld. 2 mrk.,  
Som først deehlis i 2 lige laader er der af paa hver laad penge 291 Sld. 3 mrk.,  
Hvor af Herman Hansen Soede tilkommer dend halfvepart eller dend eene laad som er 291 Sld. 3 
mrk., den anden halfvepart deelis først udi 2 lige laader, er paa hver laad penge 145 Sld. 3 mrk. 8 
skl., Hvor af Kirstene S: Albret Hartwigs tilkommer dend eene laad penge som er 145 Sld. 3 mrk., 8 
skl.,  
Dend anden halfvepart nu deehlis imellem Sahlig Albret Hartwigs sampt lige arfvinger, som er 3 
brødre, og en søsterlaad, er der af en broderlaad penge 41 Sld. 2 mrk. 11 ¾ skl., og en søsterlaad 
er penge 20 Sld. 3 mrk. 5 5/7 skl.,  
Hvor for en hver her efter skeer udlæg, og som dagen nu er forløben saa sluttis denne forretning 
indtil videre, at dend i morgen igien kand foretagis, og til ende bringis hvilked at saa er tilganged 
og Passeret som forskrefved staar des til vidnis biurd under vore hender, og signeter Skiftestæden 
paa Wellingsgaard dend 27 juny 1704. Gregers Christensen.          H: Brugman.  
Eskild Hartwig.                Herman Hansen Soede.           Jørgen Ollufsen Sonne, Povel Rasmusen. 
 
Saa er da til forskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner giort udlæg som følger nemlig.  
Hr: Jocum Haak i Lybek som fordre 100 Sld. 1 mrk. 6 skl., der for først udlagt ved 6te, og 10de 
pengene i S: Albret Hartwigs skiftebref er til ofvers af ded 11 Wornede i Aakier sogn.som her til nu 
udlæggis penge 65 Sld., giort indførsel i ded 5 wornede i Aakier sogn, for resten som er penge 35 
Sld. 1 mrk. 6 skl., :/: 
Hr: Anthonius Lindeman i Lybek som fordre 47 Sld. 4 skl., der for er giort indførsel udi dette 5 
wornede i Aakier sogn for penge 47 Sld. 4skl., 
Jacob Koefoed i Svaniche som fordre som før er mælt penge 12 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt en flad 
skafted sølfskee med tunge mønster paateigned med A:H:W:P:K:H:D: 1694. vog 3 laad 2½ qvintis 
kiøbenhavns sølf arbied der for laaded sat for 3 mrk. 8 skl., er 3 Sld. 11 skl., en dito med lige vegt, 
og navn for 3 Sld. 11 skl., en sølf skee paateigned med K:F:D: vog 3½ laad á 3 mrk er 2 Sld. 2 mrk. 8 
skl., 2 nye dantsier Ryslæders stoel med forgylte engel hofver, og A I W navn mit udi á 2 Sld. Er 4 
Sld., til ofvers 1 mrk. 6 skl., :/: 
Claus Harka i Gudhiem for sin fordring 2 Sld. 2 mrk., er tillagt, en gl. malm gryde med 2 been udi og 
er lapped for 1 Sld. 4 skl., i lille stuen, en bagstoel med sort lær paa foe 2 mrk., nok en dito for 2 
mrk., en kimgle tønde for 1 mrk. 2 skl., en straabonds tønde for 10 skl., :/: 
Mads Hartwig tilkommer som før er mælt penge 26 Sld. 3 mrk., der for er udlagt, hos Hans 
Madsen i Nyekier sogn af de 40 Sld., hand til S: Albret Hartwigs Sterfboe er skyldig som før er mælt 
12 Sld. 3 mrk. 14 skl., I lille stuen, en bolster ofver dynne for 3 Sld., en blaae ranned Olmerdugs 
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hofved dynne for 2 Sld., en hvid linnen tueskeftes under dynne for 3 Sld. 2 mrk., hos Niels Nielsen 
paa Wallegaarden i Nyekier sogn som hand er skyldig som før er mælt penge 4 Sld. 1 mrk. 5 skl., en 
skar øpse for 3 mrk., en melke stande for 12 skl., hos Johan Basius udlæg 1 skl., :/: 
Imod S: Albret Hartwigs begrafvelsis bekaastning tilkommer hans efter lefvende hustru som før 
ermælt 124 Sld., der for er giort indførsel i Wellingsgaarden i Nyekier sogn for 124 Sld., :/: 
Heste og wogn er S: Albret Hartwigs Enke, bevilged som opdrager til 116 Sld., og er tillagt en 
beslagen winge wogn med behørig hinner tøy for 55 Sld., en mørk brun snopped og stierned Hest 
gilling for 33 Sld., en lys brun snopped, og stierned Hest gilling for 30 Sld., :/: 
Skifteforwalterens salarium som er 14 Sld., udlagt af it nytt sølf begger paa en pegel stoer vog 7 
laad 1. qvintin teigned medA I W R H D K  Kiøbenhavns arbieder for sat laaded for 3 mrk. 8 skl er 6 
Sld. 1 mrk. 8 skl., der af her til 3 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  12 smaa Thin tallerken vog 12 skaalpund á 1 
mrk. 8 skl er 4 Sld. 8 skl., nok som Herman Hansen beholdt for sin part af forde sølf begger, 4 
daglige smaa thin fade vog 8½ skaalpund á 1 mrk 4 skl., er 10 mrk. 10 skl., Item er endnu udlagt til 
salarium 2 smaa dybe thin fade á 3 mrk, 8 skl., er 7 mrk., af det 5. wornede i Aakier sogn at hafve 6 
mrk. 14 skl., hos Herman Hansen 4 skl., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 15 Sld., der for udlagt 2 smaa hudder i kalke tønder 6 mrk., en 
stoer stand tønde for 1 mrk. 12 skl., 2 sølfskeer hver vog 3 laad 3 qvitin á 3 mrk 8 skl., er 6 Sld. 2 
mrk. 4 skl., 7 smaa thin tallerkener vog 7 skaalpund a 1 mrk 6 skl er 2 Sld. 1 mrk. 10 skl., en melke 
sybøtte 6 skl., 2 rys læders stoele med A H W  teigned á 2 Sld er 4 Sld., :/: 
Herman Hansen Soede for 20 Sld., udlagt 20 tønder strøe Haufre á 2 mrk er 10 Sld., 6 tønder strøe 
Rug ä 2 Sld er 12 Sld., til ofvers 2 Sld., :/: 
Jørgen Ollsen for sin fordring 10 Sld., er giort indførsel foer i dend 5 wornede i Aakier sogn for 10 
Sld., :/: 
Stempled papir til skifte brefved for 2 Sld. 1 mrk., der for udlagt 2 nye olmerdugs puder uden lin 
waar for 2 Sld., en god kierne for 1 mrk., :/: 
Gregers Christensen for sin fordring 4 mrk., tillagt, it dybt thin fad for 1 Sld.:/: 
Dette saa at være udlagt, i voris nerværelse Testerer Gregers Christendsen.  
Henrik Brugman.              Herman Hansen Soede:/: 
Denne S: Carls fulde broder Herman Hansen Soede for sin anpart som er 291 Sld. 3 mrk., er udlagt 
først er giort indførsel udi ded 11 wornede i Pedersker sogn for penge 99 Sld. 3 mrk. 2 skl., en 
blaae ranned olmerdugs hofved dynne i lille stuen for 2 Sld., endnu en liden blaae ranned 
olmerdugs hofved dynne for 2 mrk., ded sønderste drenge sengested for 3 mrk., det norderste 
drenge sengested for 5 mrk., en tueskafteds ullen hofved dynne for 1 mrk. 4 skl., i samme seng 
endnu en dito 1 mrk. 8 skl., 15 tønder strøe Biug á 5 mrk er 18 Sld. 3 mrk., en skeppe viker 1 mrk.8 
skl., en skeppe erter 2 mrk., engen som bereigned for 30 les á 2 mrk er 15 Sld., en sort engis pip 
kioel under foered med rask 6 Sld., it par brøde plødtis bopser under foered med soms læder sat 
for 7 Sld., it half dybt thin fad med 2 stempel paa er vegtig til penge 1 Sld. 1 mrk., en brende vins 
pande i muur staaende som er paa en half tønde stoer med hatt, og pibber 14 Sld., hvis Jens 
Hansen i Olsker sogn er skyldig blefven til S: Albret Hartwigs Sterfboe som før ermælt penge 3 Sld., 
Hvis Adolph Fup i Cemmedsker sogn er skyldig som før er mælt 3 mrk., en ryds læders sadel med 
stie bøyle, og sadel jord for 4 Sld. 2 mrk., it par bidser stenger med mæssing pukler paa, og sort 
læder der udi med mæssing beslag, og søllene for 7 mrk., it grønt klædisskab berak under foered 
med læred 2 Sld., 7 smaa grise á 1 mrk. 8 skl., er 10 mrk. 8 skl., 2 graae baskede søer á 6 mrk er 3 
Sld., 4 mæssing kraager i stuen for 6 mrk., en fyhr Carbinne med it mæssing deke ofver juhled paa 
laasen for 3 Sld., 2 flint pistohler med holster og rimmer 6 Sld., 2 tørf jern á 1 mrk er 2 mrk., 2 jern 
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kihler á 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., en stoer spade for 1 mrk. 12 skl., en mindre dito for 1 mrk. 4 skl.,  2 
lyng rifver á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en dito for 10 skl., en seis med bom og ringe 1 mrk. 4 skl., 3 
smaa graae beltede galt á 4 mrk er 3 Sld., 1500 muursteen for 22 Sld. 2 mrk., hos Jørgen Laursen 
muurermester boende i Nyekier sogn som er skyldig blefven til S: Albret Hartwig boe, og nu her til 
udlagt at fordris 7 Sld. 1 mrk. 12 skl., hos Olluf Pedersen i Rønne af hvis hand er skyldig 8 skl., it gl. 
vinfad uden bon udi 1 mrk. 4 skl., 2 salte bøgge fieringer 1 mrk. 4 skl., 2 straaebonds half tønder á 
12 skl er 1 mrk. 8 skl., it stoer deigne trug 1 mrk., it deigne trug som er mindre 12 skl., en langt 
bord af 2 bræder med 4er been under 3 mrk., 2 salte fieringer á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., 2 melke 
stander á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 bær kander á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., i en kiste i Krobhused, it gl. 
olmerdugs hofved dynne waar 8 skl., en blik lyse plade 1 mrk., i lille forstuen, 2 straae bonds 
tønder á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., I lille stuen i ded hvide sengested, en bolster pude uden lin waar 3 
mrk., I Cammered ved lille stuen 2 gl. træ bag stoele med røt lær paa 1 mrk., en liden sæde stoel 
med spaane bon udi for 1 mrk., 3 straaebonds tønder á 8 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 half tønder á 8 skl er 
1 mrk., 5 nye ottinger á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., 7 brende vins ottinger á 8 skl er 3 mrk. 8 skl., I dend 
norderste seng i drengehused, en tueskefteds ullen ofver dynne for 3 mrk., en gl. linnen tur 
skefteds underdynne for 2 mrk., 2 gl. blaae garns lagen á 2 mrk er 1 Sld., en gl. ørk for uden bon, 
og laag i drenge hused for 1 mrk. 4 skl., en gl. sadel foruden sadel jord og sti bøyle for 3 mrk., paa 
lofted ofver stufve lengden 3 straae bonds tønder á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., en god straae tønde 1 
mrk. 4 skl., 2 lin brøder á 8 skl er 1 mrk., it deigne trug for 1 mrk., 2 vin ancher for 2 mrk., it seng 
klæde som hør til drenge sengene, og nu fanttis paa lofted for 2 mrk. 8 skl., en uferdig malled 
conne under skoed med jern for 2 Sld., 2 aar med bihl paa á 1 mrk er 2 mrk., en stok øpse 3 mrk., 
en mindre stok øpse 2 mrk., en krak øpse 1 mrk. 8 skl., en dito 1 mrk. 2 skl., en stok øpse foruden 
skaft 2 mrk., 3 kalke tønder 3 mrk., 12 skl., it tiær tønde som er 12 skl., en ruhl med jern tapper 
slaa, og svingle 4 mrk., 2 hofseeler ringe 1 mrk., it par gl. wogn stier i søndre lade 1 mrk., 2 
klofvede stie træer 4 skl., Hos Welb: Hr: Lands Dommer Müllers udlæg i S: Albret Hartwigs 
skiftebref 1 mrk., hos Kirstine S: Albret Heys 1 mrk., hos Peder Rasmusens udlæg 1 mrk. 5 skl., hos 
Christian Rasmusen 1 mrk., hos Mads Høys udlæg 12 skl., hos Carl Ollufsen 2 skl., hos Lars 
Gummeløs 4 skl., hod Henning Bohn 6 skl., hos Hans Jørgensens Cantseler  4 skl., hos Johan Basilius 
1 skl., hos Lars Hansen paa Wellingsgaards grund 3 skl., ved Hans Soedis udlæg af en kierne 2 skl., 
af Mikel Ollufsen i Wangs restands 2 skl., hos Jacob Koefoeds udlæg 1 mrk. 6 skl., af strøe Rugen 
ved forige sit udlæg de 2 Sld., it lided brød speed 1 mrk. 8 skl., 2 blik lamper 1 mrk. 8 skl., i 
Cammered ved kiøkrned it lided aske bord blad med 4er been udi 7 mrk., en træ bag stoel 
staaende ved qvernen 1 mrk. 4 skl., efter ergangen dom inden wæster herrits ting datered dend 
10 November Aar 1701 befindis Claus Koefoed nu boende i Rønne til S: Albret Hartwig skyldig at 
være paa fror mælte Elisabeth Macabeus weigne for land gielde smør ekte penge, og 
omkaastning, som udi alt  opdrager til 24 Sld., 1 mrk. 4 skl., der af er her til udlagt at hafve 16 Sld. 
1 mrk. 4 skl., de 8 Sld., er udlagt i Sahlig Albret Hartwigs skiftebref til Herrets Fougden Daniel Bark 
hvis Karne  S Lars Smids i Rønne er skyldig til S: Albret Hartwigs Sterfboe for opbaarne vare, som 
nu her til er udlagt hos hende, at fordris 7 Sld., 11 goede straae bonds tønder á 1 mrk 2 skl., er 3 
Sld., 6 skl., 21 melke sy bøtter á 6 skl er 1 Sld. 3 mrk. 14 skl., 7 salte tønder á 1 mrk. 8 skl., er 10 
mrk. 8 skl., 6 salte half tønder á 1 mrk. er 7 mrk., til ofvers 9 skl., :/: 
Kirstene Salig Albret Hartwigs for sin anpart arfve efter forberørte sin søn Hans Hansen Soede 
efter som forhen her udi mældis er 145 Sld. 3 mrk. 8 skl., der paa er giort indførsel udi 
Wellingsgaard af dend part som hendis søn forhen der udi paa skifted efter Sahlig Albret Hartwig  
er blefven tillagt som er til sammen 231 Sld. 1 mrk. 13 skl., der af er her forhen her udi giort 
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indførsel som hende er bevilged imod hendis Sahlig Mands begrafvelsis bekaastning til hendis 
egen begrafvelse for penge 124 Sld., resten af bemælte Summa er her til udlagt som er penge 107 
Sld. 1 mrk. 13 skl., Videre er hende tillagt, en sølf kede som henger i klokestreng i stuuen vog 5 
laad 2½ qvintin á 3 mrk laaded er 4 Sld. 14 skl., Hos dend 49 Hans Hansen i Clemmedsker sogn. 
som hand er skyldig blefven til S: Albret Hartwig  Sterfboe af fordre penge 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., en 
flamsk benke dynne 4 allen lang med Allumit skin under 4 Sld., hos dend 6 Niels Pedersen i 
Pedersker sogn som hand for aar 1702 er skyldig blefven til S: Albret Hartwigs Sterfboe for bog 
clarrings penge 3 Sld. 3 mrk. 5 skl., I senge cammered i stuen, en olmer pude med lin waar, og 
knipling og røtt tøy for enden for 5 mrk., I Krobhuused i en seng østen til, en gl. bolster hofved 
dynne 5 mrk., en liden linnen hofved dynne 1 mrk. 4 skl., 2 blaargarns lagen styked 4 mrk., er 2 
Sld., forskrefne løse sengested som er 4 kanted for 3 mrk., it dreils hand klæde 5 alen langt 5 mrk., 
10 styker dreils saltere á 1 mrk 8 skl er 2 Sld. 2 mrk. , 2 gl. damaskes salvetter á 1 mrk. 8 skl er 3 
Sld., en jern gryde med høye fødder paa en half spand stoer 2 Sld., en 2 spanne kaabber kedel vog 
ny f: á 1 mrk er 2 Sld. 1 mrk., en huus, og reise Bibel sat for penge 3 Sld., er paa Dansk sprok. En 
stoer octave i indbunden, af hvis Karen S: Lars Ibsen Smids til S: Albret Hartwigs Sterfboe skyldig 
befindis er her til udlagt at affordre penge 4 Sld., en mæssing plade med en lysee pibe udi fæsted i 
wogen sat for 6 mrk., :/: 
Af dend anden halfvepart tilkommer S: Albret Hartwigs broder Sr: Eskild Hartwig for sin egen 
anpart 41 Sld. 2 mrk.11 3/7 skl., Item for sin S: Broder S: Claus Hansens daatter Magdalena 
Clausdaatter for hvilke begge hand wærger hende tilkommer, og penge 41 Sld. 2 mrk., 11/7 skl., 
hvor for Eskild Hartwig for de berørte tvende broder laader hans egen og begge hans egen 
myndlingens anparter som tilsammen, opdrager til penge 125 Sld. 2 2/7 skl., Udi ded 5 wornede i 
Aakier sogn for penge 125 Sld. 2 2/7 skl., :/: 
Sahlig Albret Hartwigs søster mand Jørgen Olsen for sin hustruis anpart som er 20 Sld. 3 mrk. 5 5/7 
skl., er og her ved giort indførsel udi ded 5 wornede i Aakier sogn for penge 20 Sld. 3 mrk. 5 5/7 
skl., :/: 
Hvor med dette skifte saaleedis er til endebragt og Sluttis, at saa er udlagt. Testerer H: Brugman  
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Anno 1704 Dend 1 Jullius. er efter Loulig Giorde Tillysning: holden Registrering, og Wurdering. 
Holden Registering og Wurdering sampt: Schifte og Liqvidation efter  Sahl: Joen Monsen Knap, som 
boede og døde paa ded 3 Wornede kaldis it Kirke bolig beliggende udi Røe sogn, Imellem  denne 
Sahl Mands efterlatte Hustru Kirstine Bendsdatter,  for hende blef efter hendis begiering, till 
laugwærge  anordnet, Peder Espersen  boende i bemælte Røe sogn, de paa eene side og paa 
anden sidde, denne Sahl Mands samptlige børn som tilsammen er 3 sønner og 3 døttre, hvor af 
 
Dend eldste søn er Mogens Joensen til hammen er Enken Stifmoder, og er hand boende i Røe 
sogn. sin egen wærge. 
Dend anden søn, og hans sødskende er Enkens børn hvor af. 
Dend eldste søn er navnlig Anders Joensen ibiden, og sin egen wærge. 
Dend yngste Enkens søn er Bendt Joensen og sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Kirstene Joensdatter i ekteskab med Lars Hansen boende i Røe sogn.  
Dend anden daatter er Karne Joensdaatter paa 23 aar gl. for hende nu til wærger anordned hendis 
broderen Anders Joensen. 
Dend yngste daatter er Merita Joenssdaatter  paa 15 aar gl. for hende er till wærge anordnet 
hendis broder Bendt Joensen. 
 
Hvor paa Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  og egne veigne, Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
samme skifte er til Wurderingsmænd opmælded  Niels Larsen  og Hans Jensen  begge boende udi 
bemelte  Røe sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun Hest gillin er sat for 6 Sld., en sort gl. gilled Hest 2 Sld., en røed Hoppe for 5 Sld., iy rødt 
Hors føll 10 Sld., en liden sort brun ung Hoppe for 4 Sld.,  
Qveg. 
En sort graae herred Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort braaged Koe for 5 Sld., en slet røed Koe for 4 
Sld., en liden sort hielmed Koe 3 Sld. 2 mrk., en sort røgged stud 5 Sld., en røe røgged stud for 4 
Sld.,  
Gies. En gl. Gaas og en Gaasse styked sat for 1 mrk er 2 mrk., 3 Gieslinger á 6 skl er 1 mrk. 2 skl.,  
Svin. En graae belted Soe og 4 patte grise tilsammen sat for 3 mrk.,  
En gl. Roesbaad med aarrer og tofter, er sat for 2 Sld. 2 mrk.,  
Kaabberware. 
En liden kaabber kedel er vigtig til penge 5 mrk.,  
Boehawe. En haand qvern med hus og træ seiel 2 mrk., en arbieds gl. wogn med tøm og halseeler 
6 mrk., it gl. aar med bihl for 1 mrk., en gl. ruhl med skogle og jern tappe for 2 mrk., 2 gl. harre 
begge for 1 mrk. 8 skl., nogen juhl tømmer i laden for 1 Sld., en gl. forslit ploug med jern juhl bøsse 
løbere og ringe tilsammen 1 Sld. 2 mrk., en gl. kiste uden laas 1 mrk. 4 skl., en straae bonds tønde 
4 skl., en seis med bon og ringe 1 mrk.,  
I Krobhused, Sengklæder, en gl. ullen ofver dynne 2 mrk., en gl. ullen under dynne 2 mrk., en gl. 
linnen hofved dynne 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk.,  
I Stuen. It gl. fyrre bord med oben foed for 2 mrk., it wefved benkedynne waar som er gl. 1 mrk. 4 
skl., en liden lin wef med jern 2 Sld.,  
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Denne S: mands Ifareklæder som berettedis af arfvingerne at hafve væred ganske ringe, hafver 
børnen sig self indbyedis imellem deehlt, saa at der af ej inted til deehling imellem arfvingerne at 
anføre, saa som arfvingerne at  anføre, saa som arfvingerne den hafver at forslide, og der imod 
beholdte Enken sine egne Ifareklæder. 
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboe anførte løsøre midel til penge 60 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Her imod angifven efterskrefne boet skyldige Gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg som 
følger nemlig.  
Ved efter reigning i bog clarringen dend 25 April aar 1704 under øfrigehedens haand rester til 
amptstuen, forberørte wornede for aar 1703 penge 3 Sld. 3 mrk. 4 skl., og der som der nu er stefnt 
for samme restands ved tinged at af clarris til reignis omkaastning 1 mrk., er saa til sammen 5 Sld. 
2 mrk. 14 skl., udlagt en sort røgged stud 5 Sld., 2 gl. Gies á 1 mrk er 2 mrk., 3 unge gies á 6 skl er 1 
mrk. 2 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Kirke wærgen i Røe sogn Hans Jensen fordred for aar 1703. som rester til Røe kirke smør 4er skep. 
Pund for 1 mrk., her for udlagt it blaargarns lagen i Krobhused er taxered for 1 mrk., :/: 
Sognepræsten i Røe sogn, hederlig, og wellærde mand Hr: Chresten Lind lod fordre for en skep. 
Tiende Biug 1 mrk. 8 skl., og it aars paaske rettighed 1 mrk. 4 skl., er 2 mrk. 12 skl., udlagt en ullen 
under dynne i Krobhused for 2 mrk., en linnen hofved dynne for 1 mrk., til ofvers 4 skl., :/: 
Peder Andersen i Røe sogn fordred for skouf ware penge 5 mrk., udlagt nogen juhl tømmer i laden 
for 1 Sld., en seis med bom og ringe for 1 mrk., :/: 
Anders Joensen i Røe sogn fordred som vedgikes penge 5 Sld., udlagt en brun Hest gilling 6 Sld., 
her af til ofvers 4 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelses bekaastning blef Enken bevilged udlæg for penge 
10 Sld., her for er udlagt, en sort graae herred Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort braaged Koe for 5 Sld., 
til ofvers 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 1 Sld., Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 Sld. 1 mrk.,  
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., giør 4 Sld., der for udlagt en slet røed Koe for 4 Sld., : 
Wurderings mændene for deris umage 1 mrk er 2 mrk., her udlagt, hos Anders Joensen ved 
hansudlæg penge 2 mrk., :/: 
Summa Andrager forschrefne bort skyldige Gield og Prætentioner til 
 penge 27 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Ligned blifver udi behold, og til deehling 33 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
Hvor af Enken til kommer dend halfve part som er penge 16 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Den anden halfve part skullis deelis imellem forskrefne alle denne S: Mands børn som er 3 sønner 
og 3 døttre, men som dend eldste søn Mons Joensen saa, og den eldste daatter Kirstene Lars 
Hansen forhen i faderens velstand hafver bekommed en hiemgift, hvor med de nu vil nøyes under 
arf var begierende, saa der for deehlis den øfrige halfvepart. Imellem de amdre denne S: Mands 
4er børn og som sønnen som nu er fuldmyndige indgik, og bevilged at begge deris søster maa gaae 
i lige laad med dem. Saa deehlis den øfrige halfvepart udi 4er lige laader er saa paa hver laad 
penge 4 Sld. 11½ skl.,  
Saa er da for Enkens anpart som er 16 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt, en sort gl. gilled Hest for 2 Sld., en 
røed Hoppe 5 Sld., helften af baade partten de 5 mrk., en liden sort brun ung Hoppe 4 Sld., en røe 
røgged stud 4 Sld., it aar med bihl 1 mrk., en ruhl med skogle, og jern tappe 2 mrk., til ofvers 1 
mrk. 2 skl., :/: 
Dend eldste søn som arfve skal er Anders Joensen som er  sin egen wærge tilkommer paa sin egen 
laad 4 Sld. 11½ skl., udlagt, en graae belted Soe med 4er grise for 3 mrk., af forde Roesbaad med 
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behør penge 5 mrk., en haand qvern med behør for 2 mrk.,en arbieds wogn, med tøm, og 
halseeler 6 mrk., ved it førige udlagt at hafve 11½ skl., :/: 
Dend yngste søn er Bendt Joensen, og er sin egen wærge ham tilkommer 4 Sld. 11½ skl., udlagt it 
røtt Horsføll 4 mrk., 2 gl. harrer 1 mrk. 8 skl., hos sin moders udlæg ved udfarten og ved hendes 
hofved laad at hafve 3 mrk. 2 skl., en ploug med jern juhl bøsse løbere og ringe 6 mrk., en kiste 
foruden laas 1 mrk. 4 skl., it benke dynne waar for 1 mrk. 4 skl., til ofvers 6½ skl.,  
Dend eldste daatter af de som arfve skal er Karne Joensdaatter som broderen Anders Joensen er 
wærge for hende tilkommer 4 Sld. 11½ skl., udlagt en lin wef med jern og behør 2 Sld., af en liden 
sort hielmed Koe som er sat for  14 mrk., der af disse 2 Sld. 11½ skl., :/: 
Dend yngste daatter Marta Joensdaatter som broderen Bendt Joensen er wærge for tilkommer 4 
Sld. 11½ skl., der for udlagt en liden kaabber kedel for 5 mrk., en ullen ofver dynne i Krobhused 2 
mrk., it fyrre bord i stuen 2 mrk., af en liden sort hielmed Koe 5 mrk. 4½ skl., hos sin broder Bendt 
Joensena laad at hafve 6½ skl., en straae bonds tønde er sat gor 4 skl., ved skattens udlæg at hafvis 
de 4 skl.,  ved sognepræstens udlæg de 4 skl., hos sin broder Anders Joensens udlæg  at hafve 
penge 1 mrk. 4½ skl., :/: 
Efter at saa var udlagt, og liqvideret blef alle de vedkommende af skifteforwalteren tilspudt om de 
hafde meere at angifve, som dette Sterfboe kunde til bæste der til de svarede at der ej viste 
meere, end angifved er, og forskrefved staar, ej heller angaf sig flere med videre Gields fordringer, 
end foran findis indført hvor ved saa dette skifte er slutted. Dette saa at være tilganged, og 
Passeret som forskrefved staar des til widnisbiurd under vore hender, og signeter. Skiftestæden 
Anno Die Et Loco Ut Supra. Henrik Brugman. Hans H:J:S: Jensen. Niels N:L: Larsen. 
Peder Espersen. Mogens M:J:S: Joensen.             Larts L:H:S: Hansen. 
Anders A:J:S: Joensen. Bendt B:J:S: Joensen. 
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Anno 1704 dend 3 july er efter Advarsel til de vedkommende giorte Liqvidation; om ded holdts 
Boes som er udlagt paa ded 15 Kongl: May: fæsteboe Hvillinggaard Peder Andersen nu under 
fæste hafver, og paaboer i Nyelaursker sogn, udi nærværelse af wærgerne som er ordineret paa 
skifted efter S: Jens Pedersen, og hans S: Hustru Kirstene Nielsdaatter som begge strax efter 
hianden paa berørte 15 gaard i Nyelaursker sogn ere ved døden afgangen,  
 
Og skifte efter dem er holdt dend 25 April aar 1701.  
Hvor udi samme skifte bref er blefven udlagt til holdts goeds som opdrager i en Summa  53 Sld. 3 
mrk. 12 skl.,  
Hvor for er udlagt, en ploug med behørig jern og en hammel for 1 Sld. 2 mrk., en sort lided 
stierned Hoppe for 4 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe 5 Sld., en røe skimled Hoppe 5 Sld., it brunt ungt 
Hors Øeg for 4 Sld., en røe blised Foele for 6 Sld., it røe soeded ugilled Hestføll for 2 Sld., en sort 
Koe for 5 Sld. 2 mrk., en blaked Tyr i fierde aar gl. 4 Sld. 2 mrk., en straabonds tønde med parked 
Rug meehl 3 Sld., en arbieds wogn med smaa stier hammel tøm og halseeler for 2 Sld., en harre for 
12 skl., 1 1/5 tønde strøe Rug er sat for 3 Sld., 3 tønder Biug á 7 mrk er 5 Sld. 1 mrk., 4 tønder 
Hafre á 2 mrk 8 skl. Er 2 Sld. 2 mrk.,  
Summa 53 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Hvilket holds goeds Hans Kongl: May: allernaadigste hafver efterladt efter derom Hans Kongl: May: 
allernaadigste til det loflige rente Cammer gifne befalning, og fra de høye Respcotive herre fra 
Cammer Collegio til Høy edle og Welbaarne Hr: Obersten Ober Commemdant, og Amptmand her 
paa Borringholm hiem sente anordning, forskrefne holdts goeds der efter skal igien være afskasted 
som berørte ordre indeholder som er lydende nemlig. Wel Edle og Welb: Hr: Obersten og 
Amptmand, Som Hans Kongl: May:  ved allernaadigste til Ober gangne skriftlig befalning, af den 18 
huqus af Kangl; naade, og særbevogde aarsager aller naadigst fotgolt befunden, at hørst bemælte 
Kongl: udgangne forordning af dato 15 January Aa. 1701 indholdende om hvad af en bondis boe 
naar hand ved døden afgaar, eller gaarden, andre ledig vorder, skal udreedes førend noget af boet 
for Gield eller i andre maader maa udlæggis, ike skal Extenderis til Borringholms land, mens at 
dens udbygne fra det der saa kaldende holds goeds maa it deelis vær fri, of forskaanedis, og at 
samme aller høyst bemælte Kongl: May: Allernaadigste villie ofver alt paa bemælte Borringholms 
land paa behørige stæder til alle, og en hvers efter retning vorder Publicered. Saa hafver vi nu 
efter meer bemlte Kongl: May: allernaadigste villie og befalning i høyterede Hr; Obersten og 
Ambtmand samme saaleedis her ved skulled Comminicere: med begiering hand det ofver alt paa 
landed paa fire behørige stæder ville lade bekiendt giøre, og ellers saavit hand self der af 
vedkommer holde sig aller underdaniske efter retning. I det øfrige nest Guds beskiermælsis ynske 
forblifver, høyst ærede Hr: Obersten, og Amptmanden Tienst villigste, rentte Cammered dend 19 
December Aa. 1703. Alfelt. Endosse Worn Leth: Rigtig efter originallen Testerer Waldemar Reedts. 
 
Og som efter forberørte skiftebref befindis at dette holds goeds som forskrefved staar er fra gaaen  
S: Jens Pedersen, og benefnte, hans S: Hustruis børn, som er en søn og 3 døttre. 
Saa møtte paa deris weigne her nu paa denne 15 gaard i Nyelaursker sogn, nu i dag deris wærger, 
at imod tagt dend anpart som dem efter hans Kongl: May: Allernaadigste villie, og befalning af 
berørte holds goeds kand tilkomme som her efter der om videre formældis, nemlig. 
 
Sønnen Jens Jensen som nu er paa 17 aar gl. for ham er i samme skiftebref dend 25 april Aar 1701 
til wærge anordned hans morbroder Jens Nielsen boende i Knudsker sogn som nu møtte. 

bornholmerting.dk 308



Dend eldste daatter er Ellene Jensdaatter nu paa 11 aar gl.. for hende er ligemaade til wærge 
anordned, moder broderen Peder Nielsen Skoemager boende i Rønne som, og møtte. 
Dend anden daatter Marne Jensdaatter nu paa 9de aar gl. for hende, er og iligemaade til wærge 
anordnet morbroderen Hans Nielsen Smid boende i Rønne, som og møtte- 
Dend yngste daatter er Kirstene Jensdaatter nu paa 4er aar gl. for hende paatog sig, og i samme 
skifte morbroderen bemælte Jens Nielsen boende i Knudsker sogn at værge.  
 
Hvor paa Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne veigne, og  Skifteskriver Henrik Brugsman 
paa samme forretning var, og tilstæde 2de  mænd  Mikel Madsen  og Mortten Ollufsen  i bemelte 
Nyelaursker sogn. og er saa Passeret som følger. Nemlig. 
 
Af forskrefne holdts Boedsheds Summa vedstoed Jens Nielsen i Knudsker sogn at hafve til sig 
annammed, og bekommed at svare til for en brun Hoppe 5 Sld., for it røe soeded Hest føll 2 Sld., 
for en straae bonds tønde med Rugmeel 3 Sld., og af strøe Ruggen dend halfve part som er 1 Sld. 2 
mrk., er saa som Jens Nielsen af forskrefne holds goeds tilsvare penge 11 Sld. 2 mrk., Item hafver 
wærgen Hans Nielsen Smid i Rønne vedstoed af hafve bekommed af forskrefne holds goeds penge 
5 Sld. 2 mrk., naar 4 mrk., som Peder Andersen nu sidst hafver bekommed der udi er kortted, for 
resten som er penge 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., Svarer Peder Andersen self, her imod afgaar efterskrefne 
Gebuhr nemlig.  
Skifteforwalteren for sin umage 3 mrk., Skifteskrifveren for sin umage 6 mrk., Stemplet papir til 
skifte for 3 mrk., wurderings mændene hver 8 skl er 1 mrk., Som Peder Andersen betaller disse 3 
Sld. 1 mrk.,  
Summa 3 Sld. 1 mrk.,  
Ligned blifver saa til deehling i forskrefne maader imellem bemælte Jens Pedersens børn penge 50 
Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Som deehlis imellem en søn og 3 døttre, er der af broderens laad 20 Sld. 1 mrk. 1 skl., Og hver 
søsterlaad er penge 10 Sld., 8 4/5 skl.,  
For sønnen Jens Jensens anpart som er 20 Sld. 1 mrk. 3/5 skl., og dend yngste daatter Kirstine Jens 
daatters anpart som 10 Sld. 8 4/5 skl., er 30 Sld. 1 mrk. 10/5 skl., er udlangt hos  begge deris 
wærger, og morbroderen Jens Nielsen i Knudsker sogn som hand af berørte holds goeds hafver til 
sig annammed penge 11 Sld. 2 mrk., og hos Peder Andersen at ammemmed penge 18 Sld. 3 mrk. 
10 4/5 skl., :/: 
Dend eldste daatter Ellene Jensdaatter paa 11 aar gl. for hende wærger morbroderen Peder 
Nielsen Skomager i Rønne, hende til kommer i arf 10 Sld. 8 4/5 skl., som er udlagt at hafvis hos 
Peder Andersen disse 10 Sld. 8 4/5 skl.,  
Dend anden daatter Marne Jensdaatter som hendis morbroder Hans Nielsen i Rønne er wærge for 
tilkommer 10 Sld. 8 4/5 skl., udlagt hos hendis wærge Hans Nielsen Smid som hand af holds 
goedsed sig hafver annammed penge 5 Sld. 2 mrk., og at hafve hos Peder Andersen i Nyelaursker 
sogn 4 Sld. 2 mrk. 8 4/5 skl., og som Jens Nielsen endnu vedgik at vil fremdeehlis wærge for begge 
forskrefne sine søsterbørn, saa forblifver hand fremdeehlis wærger og der som forde Peder 
Andersen ike betaller strax til wærgerne hvis dem i forskrefne maader paa deris myndlings weigne 
tilkommer saa bør hand efter denne gag samme penge, og Summa efter Kongl: May: forordning 
med 5 Sld., af hundrede at for rente dette saa at være tilganged og Passeret som forskrefved staar 
Testerer H: Brugman. Peder P:N:S: Nielsen.Ofver værendis Staffen S:N:S: Nielsen. 
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Peder P:AS: Andersen.   Jens Nielsen.  Hans Nielsen.  Mortten Olsen.
  Mikel M:M:S: Madsen 
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Anno 1704 Dend 5 July. er efter Advarsel til de vedkommende mødt af efterskrefne paa ded 19 
Kongl: May: wornede i Aakier sogn, hvor Mads Ollufsen før bonde, og ved døden afgik, og efter 
hammen skifte er blefven holdt dend 28 Juny Aar 1702  udi hvilked Skifte efter hans Kongl: May: 
allernaadigste udgangne forerning Datered  dend 15 January Aar 1701, til samme 19tende 
wornedes udreedelse er vedlagt tilgaardens desto bedre Conforvation efter skrefne menlig.  
Summa 76 Sld. 12 skl.,  
Hvor for udi berørte skiftebref adskillige bæster sæde korn ploug wogn, og foruden reedskab, 
sampt og anded er udlagt, men som disse vare der for til fore er udlagt nu efter dend tiider for 
anded saa til berørte Summa fyldelst giøretse fremviiste efter kommenen Niels Nielsen som hafver 
S: Mads Ollufsens efter lefvende Enke nu til sin Ekte hustru, og nu boer paa bemælte 19 wornede, 
efter skrefne bæster med meere, som udi bemælte Niels Nielsens nerværelse, paa sin hustru 
Maria Terkelsdaatters veigne og paa dend anden side møtte S: Mads Ollufsens efterlatte  
søn Mogens Madsen nu paa 3 aar gl. hans wærge, og fader broder er Carl Ollufsen boende i 
Wæstermarie sogn, blef wurdered. 
 
Hvor paa Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  ved sin fuldmægtig Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakierke bye .og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte eller Liqvidation, blef 
opmælded 2de mænd Peder Hansen  og Lars Ibsen  begge boende i Aakier sogn.  Hvor da er 
Passeret som følger.  
 
Er saa wurdered af forsmænd nemlig. 
En hvid Hoppe for 7 Sld., endnu en hvid Hoppe 6 Sld., en brun blised Hoppe 6 Sld., en brun blised 
Hoppe med it brunt Horsføll 8 Sld., en brun blised Hoppe med en hvid bagfod 7 Sld., en soed blised 
gilled Hest for 7 Sld., en røe grimmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en røe herred Koe for 5 Sld. 2 mrk., en 
ung røe hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., en ploug med knif, og skiær jull bøsse løbere og ringe og 
dret for 7 mrk., it aar med bihl paa nu sat for 1 mrk., 3 gl. harrer tilsammen for 1 mrk. 14 skl., en 
arbieds wogn med dret, og en vidier for 4 Sld., en jerned hammel med seehler hammel reeb af 
cabel tøm og halseeler 2 mrk., en træ brake hammel seeler reeb, og haar seeler for 1 mrk.,  
Sæden befindis nu at være saaed ligesom paa samme skifte efter S: Mads Ollufsen, og Niels 
Nielsen nu svare til nemlig, en tønde Rug for 2 Sld., 4 tønder Biug á 6 mrk er 6 Sld., 8 tønder Haufre 
á 2 mrk er 4 Sld., en nye tøm med haar tøm steng for 1 mrk.,  
Summa Andrager dette forskrefne Holds goeds til penge 76 Sld. 14 skl., 
Saa efter som hans Kongl: May: i allernaadigste hafver behaged at forskrefne Holds goeds igien 
allernaadigste skal være afskafted efter der om hans Kongl: May: allernaadigste udgifver befalning 
til detloflige rente cammer Collegie, og de høye Respective herrer her til landed til Welb: Hr: 
Obersten, og amptmand Waldemar Reedts ergangne ordre videre indhold, og formælding som er 
lydende, Wel edle, og Welb: Hr: Obersten, og Ambtman, som hans Kongl: May: ved allernaadigste 
til os ergangne skriftlig befalning af dend 18 Huqus:  hafver af Kongl: naade, og sær bevægende 
aasager, allernaadigste gor godt befunfen, at høyst bemælte Kongl: indgangne forordning af dato 
15 January Aa. 1701. inde holdende, om hvad af en bondes boe naar hand ved døden afgangen 
eller gaarden i andre maader ledig vorder skal udreedis, førend noged af boet for Gield eller i 
andre maader naar udlæggis, ike skal Extenderis til Borringholms land mens at dends ind byggere 
fra det der saa kaldende Holds goeds, man aldeehlis være fri, og forskaanede, og at samme aller 
høyst bemælte Kongl: May: Allernaadigste ville ofver alt paa bemælte Borringholms land paa 
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behørig stæder til alle, og én hvers efterretning vorder Riolicered, saa hafver vi nu, efter meere 
allerhøyst bemælte Kongl: May: allernaadigste villie, og betalning, høyærede Hr: Obersten, og 
Amptmand som nu saaleedis her ved skulled Communicere, med begiæring, hand det ofver alt paa 
landed paa sine behørige stæder ville lade bekiendt giøre, og ellers saavit hammen self der af 
vedkomme holde sig aller underdanigst efter rettlig i det øfrige nest Guds beskiæmelsis ynsk 
forblifver høy værende Hr: Obersten, og amptmans tienste villigste. Aleselt. Endose: Worm: Leth: 
Rente Cammered dend 19 December 1703. Riktig efter originaler Testerer Waldemar Reedts,  
Saa werwe som hans Kongl: May: allernaadigste ved forskrefne allernaadigste befalning hafver 
efterlat berørte Holds goeds og samme Holds goeds efter S: Mads Ollufsens oprettede skifte brefs 
indhold datered dend 28 juny 1702. befindis at være fragaaen S: Mads Ollufsens forde efterlatte 
Enke, og barn saa tilkommer dem samme imellem til deehling naar der fra først er fratagen 
efterskrefne gebuhr for denne for denne for rettnings Fundering, og at gifve den beskrefven, med 
reiser, og besværligheder nemlig. Skifteforwalteren for sin umage i alt 6 mrk., Skifteskrifveren for 
sin umage i alt 9 mrk.,  
Stemplet papir tilskifte brefved 3 mrk., for disse 4 Sld. 2 mrk., er udlagt en ung røe hielmed Koe for 
4 Sld. 2 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. er 2 mrk., udlagt en jerned hammel med 
seehler hammel reeb tøm, og hofseeler for 2 mrk., :/: 
Summa skrifve gebuhr 5 Sld.,  
Ligned blifver saa til deehling imellem moderen og boered penge 71 Sld. 14 skl.,  
Her af moderen tilkommer dend halfve part som er 35 Sld. 2 mrk., og S: Mads Ols søn ligesaa 35 
Sld. 2 mrk. 7 skl.,  
For Moderens Maria Terkelsdaatter som nu er i Ekteskab med Niels Nielsen som nu boer paa 
berørte 19 wornede hendis anpart som er 35 Sld 2 mrk. 7 skl., er udlagt en hvid Hoppe for 7 Sld., 
endnu en dito 6 Sld., en brun blised Hoppe med it brunt Horsføll 8 Sld., en røe grimmed Koe for 5 
Sld. 2 mrk., en ploug med forde behør for 2 Sld., it aar med bihl 1 mrk., 3 harrer for 1 mrk. 14 skl., 
en tønde strøe Rug for 2 Sld., 2 tønder strøe Biug 3 Sld., 4 tønder strøe Haure 2 Sld., til ofvers 2 
mrk. 7 skl.,  
For sønnen Mons Madsens anpart som er 35 Sld. 2 mrk. 5 skl., er udlagt en brn blised Hoppe med 
en hvid bagfoed 7 Sld.,  en anden brun blised Hoppe 6 Sld., en soed blised gilled Hest for 7 Sld., en 
røe herred Koe 5 Sld. 2 mrk., 4 tønder strøe Hafre á 2 mrk er 2 Sld., en træ brake hammel med 
seeler reeb og halseeler for 1 mrk. , 2 tønder strøe Biug á 6 mrk er 3 Sld., en nye tøm med haar 
tømstreng 1 mrk., en arbieds wogn med dret, og en vidier 4 Sld., hos Moderens laad 2 mrk. 7 skl., : 
Ved slutning blef Erland Ollufsen med berørte boeneds Stiffader nu denne arfvepart saa foreened 
at stiffaderen Niels Nielsen skal beholde forskrefne sin Stif søns arfvepart hos sig indtil sønnen 
Mons Madsen som nu er paa 3 aar gl. vorder Siuf aar gl., og imidlertiid skal stif faderen, og 
Moderen beholde barned hos sig, og med kaast, og klæder barned forsørge imod rente af forde 
hans anpart, men der som stif faderen Niels Nielsen for dend tiid at barned vorder 7 aar gl. kand 
for maa at af betalle noged, entten i nøyaktig vare eller penge af Summen til Erland Ollufsen sig 
der imod at tage, og Niels Nielsen der for qvitere hvor ved denne forretning saaleedis er slutted, 
hvilked at saa er tilganged, og Passeret Testerer  Gregers Christensen. H: Brugman. 
 Niels N:N:S: Nielsen.     Peder Hansen.  Laurits Ibsen, Erland Olsen.  
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Anno 1704 Dend 8 July. er efter Loulig Giorde Tillysning , og efter ergangne Dom inden Nørre 
Herrets ting, af sagt af Herrets fougden Eskild Nielsen dend 3 augusty aar 1703. som os efter 
benefnte rettens betiente ved skifte retten her paa landed Borringholm af Kongl. May: Ampt 
skrifver, og Ride fouged Sr: Hans Henrik Skaar ved sin fuldmegtig Mads Woldsen for kort siden er 
blefven lefvered, og er af indhold med sin akt, og meening nemlig. 
 
Elskil Nielsen Kongl: May: Byefouged udi Hasle, og herreds fouged i Nørre Herret, paa Borringholm, 
giør witterligt at aar efter Guds bud Aa. 1703 d, 13 july inden bemælte Herreds ting fremstoed for 
retten Kongl: May: ampt skrifverer Sr. Hans Henrik Skaars fuldmægtig Hans Henrik Skor beviste 
med ting buden Laurits Hansen, og Anders Nielsen af Rydskier sogn lowlig til i dag at hafve 
hidstefnt Peder Christensen i bemælte Rydskier sogn for begangen Leiermaal, og der for at lide 
dom. Thi satte fuldmegtigen i Rette med formeening om ike forde Peder Christensen som hafver 
begaaet leiermaal udi sil Ekteskab bør at straftis paa hans yderste formue efter lowen, og var der 
paa med omkaastningen Dom begierende, Peder Christensen blef paaraabt 3de gange mens ike 
møtte thi blef hand af herreds fougden forelagt om hand noged til stefningen hafde at svare da 
det atske til neste ting: Aa 1703 d. 3 augusty er bemælte herrits ting blefven holdet, og da blef 
Dom afsagt imellem høyst bemælte Kongl: May: amptskrifverer Sr: Hans Henrik Skaar paa den 
eene, og berørte Peder Christensen paa dend anden side saaleedis som følger. 
 
Domb. Saa som Kongl: May: Amptskrifver Sr: Hans Henrik Skaar, her til tinged hafver ladet 
indstefne Peder Christensen, af Rydskier sogn, til Dom at lide for leiermaal som hand skal hafve 
begaaet hvor om fludmægtigen Hans Hiort satte i rette med formeening, at som Peder 
Christensen, er gift, og dette leiermaal udi sit Ekteskab hafver øfvet, at hand derfor bør at straftis 
paa sin yderste formue efter lowen, efter indstefning og fore lagde laug dag er ike Peder 
Christensen self eller nogen paa hans weigne er mødt at svare hvor fore hand for saadan sin 
forseelse med dette leiermaal hand udi sit Ekteskab hafver øfvet til hendis efter lofvens 6 bys 13 
capite 24 Articul at straftis paa hans Goeds, og middel efter hans yderste formue inden 15 dage. 
Under rettens videre befordring efter lofven, des til vidnisbiurd under mit signeter Actum Anno 
Die Et Loco Ut Supra. 
 
Efter hvilken Doms indhold befindis Peder Christensen som nu er til hiem hos sin fader Christen 
Rasmusen paa dend 15 Jordeiendoms gaard beliggende i Rydskier sogn. sig med leiermaal at hafve 
udi sit Ekteskab forseet, og der for efter berørte Doms tilhold, er søgt Peder Christensens boepæl 
paa berørte 15 gaard paa rettens weigne af Høy edle, og welbaarne Hr: Obersten Ober 
Commendant Waldemar Reedt  ved sin fuldmegtig Capitain Gregers Christensen boende i Aakirke 
bye, og  Skifteskriver Henrik Brugsman  2de mænd Laurs Monsen og Jørgen Hansen begge boende 
i Rydskier sogn, og der at udfinde hvis Peder Christensens yderste formue kand være som hans 
Kongl: May: for leiermaals bøder, efter berørte Doms indhold tilfalder, saa er da i dag paa Peder 
Christensens boepæl forretted som her efter følger nemlig. 
 
Først blef for Peder Christensen ekte hustru Ellene Christensdaatter ordinered en laugwærge som 
er Weft Pedersen boende i Olskier sogn, som og møtte, og da blef i voris nerværelse befunden 
Peder Christensen boe, og midler, som af bemælte 2de mænd blef wurdered, og er nemlig, en gl. 
brun skimled Hest gilling for 1 Sld., en soed stierned Hoppe som nu er ganske svag, og ej vides 
entten den kand lefve eller dør, og der for sat for 2 mrk., en røe hielmed Koe for 2 Sld. 2 mrk.,  af it 
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aske bord tilkommer Peder Christensen efter sin S: Moder at arfve som endnu er ubetalt 7 mrk., 
Peder Christensen, og hans hustruis Sengs klæder, en linnen ofver dynne for 1 mrk. 8 skl., en hvid 
graae wadmels under dynne 1 mrk. 8 skl., en linnen hofved dynne 1 mrk., en liden wage for 1 mrk. 
8 skl., en liden gl. kaabber kedel som er lapped vog 2 skaalpund gl. kaabber á 1 mrk er 2 mrk., en 
gl. ege kiste foruden laas for 4 skl., en tønde 2 skepper Rug som wurderings mændene siufnis at 
blifve, og at komme af 7 rygge med Rug besaaed, og tilhør Peder Christensen med afgrøde, og alt 
for penge 2 Sld. 2 mrk., Item 2 tønder Biug som er saaed og her paa denne femtende gaards 
grunded med sin afgrøde er sat for 2 tønder Biug med afgrøde og alt for penge 7 Sld. 2 mrk., nok it 
half tønde Hafre sæd som, og er saaed er sat med afgrøde, og alt for penge 3 mrk. 8 skl.,  
Summa Andrager forschrefne angifvende Peder Christensen, og hans hustru tilhørende løsøre Gods 
til penge 16 Sld. 2 mrk.,  
Efter skifteforwalterens anfordring fremlagte Peder Christensens fader Christen Rasmusen it 
pandtebref lydende paa 166 Sld., som hand hafver pandted denne 15 gaard i Rydskier sogn for 
datered dend 18 April 1703. og inden Nørre Herrits ting vedstaaed ved den 27 April nest efter 
berørte aar 1703. som ble flest, og paaskrefven, hvilken gaard Peder Christensen tillige med sin 
fader nu hafver paaflytt om midfaste 1704. og der for blef bemælte faderen Christen Rasmusen, 
og hans søn Peder Christensen af skifteforwalteren tilspurdt om Peder Christensen saa vel som 
hans fader Christen Rasmusen svarede nej at Peder Christensen ike hafde nogen skilling udi 
forberørte 15 gaards pandte penge hvor paa faderen Christen Rasmusen fremlagt 4er qviteringer, 
og der med beviste at forde 166 Sld., er af Christen Rasmusen self betalte som de inde holdte som 
nu blefve læst og paaskrefven, nok til spurdtes Peder Christensen af skifteforwalteren om hand 
hafde noged tilgoede hos sin fader af sin møderne arfvepart entten af løsøre, eller og af de 20 Sld. 
3 mrk. 12 skl., af dend 9 gaard i Rydskier sogn som skiftebrefved efter hans moder, opretted den 9 
January 1700. om formælder, hvor paa Peder Christensen svarede, og endlig for clarred at hand ike 
hafde nogen skilling deraf til gode hos sin fader af sin Møderne arf i nogen maader, men hand 
hafde ike gifved sin fader endnu der paa qvitering fordi hans fader ike endnu hafde begiæred af 
hammen der paa, hver ved det saa forblef. 
Hvor  nest blef angifven efterskrefne bort Skyldige Gield og Prætensioner nemlig,  
Peder Christensen angaf at være skyldig til Giert Jacobsen Farfver i Rønne som kand bevisses med 
Gierdt Farfvers regenskabs bog 6 Sld.,  
Mortten Davidsen ved sin hustru fordred laante penge 3 Sld., disse 9 Sld., lofved Peder Christensen 
self at vilde arbiede for hos sin fader, og der for lofved faderen Christen Rasmusen de berørte 9 
Sld., at vil betalle til disse 2de Creditorer, naar de det begiærer, Peder Christensen blef endnu af 
skifteforwalteren til spurdt om hand var meere bort skyldig, hvor til hand svarede nej ej videre at 
være Skifteforwalteren for sin umage, med reisen, og alt 3 mrk. 8 skl., Skifteskrifveren for sin 
umage i alt 6 mrk., Wurderings mændene hver 8 skl., er 1 mrk., for disse 10 mrk. 8 skl., er udlagt 
en røe hielmed Koe for 4 Sld. 2 mrk., til ofvers 7 mrk. 8 skl.,  
Summa forskrefne Prætension 10 mrk. 8 skl.,  
Blifver igien beholden 13 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Som deehlis i to lige laader er paa hver laad penge 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., nok tilspurdt 
skifteforwalteren Peder Christensen, og hans hustru med sin laugwærge, om de viste meere at 
angifve, der til Peder Christensen, endnu ved høyste ord bekræfted, og sagde at hand ike eiede 
meere goeds end forskrefved staar, lige saa og svarede hans hustru, forde 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., 
som  er Peder Christensens anpart, og hans K:M: tilfalder er tillagt, en tønde 2 skeppe Rug sæd for 
2 Sld. 2 mrk., ½ tønde biug sæd med afgrøde som mælt 2 Sld. 2 mrk., ½ tønde hafre sæd for 3 mrk. 
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8 skl., at borred i stuen 4 mrk. 4 skl., for Peder Christensens hustruis anpart 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., en 
gl. soed stierned Syg Hoppe 2 mrk., en ege kiste for 4 mrk., en liden kaabber kedel 2 mrk., af koen 
de 7 mrk. 8 skl., :/: 
Forskrefne er saa Passeret i Hr Ampt skrifveren Sr: Hans Henrik Skor hans fuldmægtig Mads 
Wolfsens nerværelse, og voris nu der skefvenis ofver værelse, des til widnis biurd under vore 
hender, og signeter Aasteden paa 15 gaard i Rydskier sogn dend 8 july 1704. Gregers Christensen.
  H: Brugman. Peder P:C:S: Christensen.        
 Weft Pedersen.  Christen C:R:S: Rasmusen.        Laurits Mogensen.          Jørgen J:H:S: 
Hansen.  
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1704. 8. Julÿ .Laurits Gartner, Rutsker. 
Anno 1704 Dend 8 Julÿ er efter loulig Giorde Tillysning og efter er gangne Dom inden Nørre 
Herredsting afsagt af Herrets fougden Hr. Eskild Nielsen Dend 13 Julÿ 1703: som os efter bemelte 
rettens beteinte ved skifte Retten her paa Landet Borringholm af Kongl: Mayst sampt skrifner. Og 
Ride fouged Hr. Hans Henrich Skaar ved sin fuldmægtig Mads Volfsen for kort siden er blefven 
lefvered, og er af indhold med sin akt, og meening nemlig. 
 
 Eskild Nielsen, Kongl: Mayst Byefoged udi Hasle, og Herrets Fouged i Nørre Herret paa 
Borringholm, gior Wilterligt at aar efter guds biurd Aa 1703 den 13 July inden bemelte Herredsting 
fremstod for retten Kongl: Mayst Ampt skrifver Hr. Hans Henrich Skaars fuldmægtig Hans Hiort 
som beviste med ting budene  Laurits Hansen, og Anders Nielsen af Rydsker sogn.  lovlig til i dag at 
hafve hid anhet Laurits Gartner i bemelte Rydsker sogn for begangne Leire maal, og der for at lide 
Dom, thi holte fuldmegtigen i rette med for meening om iek foes Laurits Gartner som hafver 
begaaet Leire maal ( utroskab )udi sit Ekteskab bør at skifte  paa hans yderste formue efter lofven, 
og var der paa med om Paastningen dend begierinde Laurits Gartner blef paa raabt 3de gange, 
mens ike mølte Thi blef hand af herrets fogden forelagt om hand noget til stefningen holde at 
svare, da det at sker til neste ting. Av. Hr. ampt skrifver Hr. Henrich Skaar paa dend Ene, og for 
Laurits Gartner paa, den anden side saa lendis som følger,  
 
Domb. Efter som Kongl: Mayst ampt skrifver Hr. Hans Henrich Skaar her til Nørre Herretsting 
hafver ladet ei Eitere Laurits Gartner af Rydsker sogn for Leire Maal som hand skal hafve begaaet 
hvor om Ampt skrifverens fuldmægtig sætter i Rette al efter de Laurits Gartner Er gift, og udi sit 
egteskab begaaet Leirmaal at hand der for bør at staftes paa sin yderste formue efter loven her 
imod at svare en ike Laurits Gartner ej heller nogen paa hans vigne efter ind stefning, og forelagde 
lov dag mødt, thi kand ieg ike hamnem for tiltalles befver kiender for Ret at hand Laurits Gartner 
for saa dend sin forseelse, og øfvede leiremaal bør at stafttes paa hans Gods, og Midler efter hans 
yderste formue og det efter lovens 6: bog 13 Capitel 24 Arti: til hold under Rettens vidner 
befordring efter lofven, dens til Widers byrd under mit gigart. Actum Au Die et Loes Utum. 
 
Efter hvilken doms indhold befindes Laurits Gartner som boer i it udhus paa den 21 gaards grund i 
Rydsker sogn i sig med Leirmaal at hafve udi sit egteskab forseet, og der for efter berørte Dombs 
tilhold, er søgt Laurits Gartners boepæl udi for en Huus paa Rettens Viegne af bemælte , 
Thi Oberstens fuldmægtig Capit: Gregers Christensen og skifte skrifveres Henrih Brugmas med 2de 
mas Lars Monsen, og Jørgen Hansen begge boende i bemælte Rydskers sogn, for at indfinde hvad 
Laurits Gartner yderste formue kand være, som hans Kongl: Mayst for Liermaal bøder i efter 
berørte Doms indhold tilfalder, saa er da i dag paa Laurits Gartners Boepæl forrettet som følger, 
først blef for Laurits Gartners Egte hustru nu til Laugværge anordnet Thor Pedersen her ibiden, og 
var Laurs Gartner nu ike tilstæde paa sin Boepæl. Saa fremviste hans hustru som fandtes i hused 
efter skrefne, it gamel hvid Wadmels sengedyne Wor, som er lapped sat for 4 skl. it gamel lapped 
Ulden sengedyne vor 7 skl. it gl. ulden hofdyne vor 2 skl. it gl. lidel fyre skrin uden laas 8 skl.  en gl. 
haandqvern med træ seiel 1 mrk.  En gl. lapped mæssing kedel 1 mrk.  It gl. lidel fyre bord 1 mrk.  
It skeppe land Rug Sæd 3 mrk.  
Summa andrager det angifvende, og befunden Gods til penge 7 mrk. 2 skl.  
Her imod blef angifve efter skefne Boet skyldige Gield. 
Berrel Hansen i Rydsker sogn fordred ved sin Hustru 4 Sdr.  
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Landsting skrefvere Jens Pedersen har her i Boet at fordre som Laurs Gartners Hustru nu angaf 
baade lige pr. 3 Sdr. 
 Summa 7 Sdr. 
 hvormed ingen liqvidation kand giøres for bords middels ringhedskyld,  
Saa tilspurdte skiftteforwalteren Lauris Gartners hustru, om hun hafde merre til sit boes middels 
at angifve, dertil hun svarede Nej, at hun ej merre viste hun eller bendsen dis mand at eje, som 
hun saa med Eed bekræfted, dette saa at være Pahseret, telterer,           Gregers Christensen       
H. Brugman    Thor Pedersen, Laurs Monsen             Jørgen J H S Hansen. 
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Anno 1704 Dend 14 July. er Efter loulig giorde tillysning holden Registering og Wurdering, sampt  
Schifte og Liqvidation efter  Sahl: Hans Larsen, som var til Huus værelse hos Niels Carstensen som 
boer paa dend 12 jord Eiendoms gaard beliggende  i Knudskier sogn. Imellem denne S: Carls fuld 
sødskende, nemlig 2 fulde brødre, og en fuld søster, hvor  af. 
 
Dend Eldste broder er Niels Larsen boende i Clemmedsker sogn eom er sin egen wærge. 
Dend anden broder er Peder Laursen nu udenlands, for ham i hans fraværelse er bemælte hans 
broder Niels Larsen nu til wærge anordned. 
Søsteren er Kirsten Larsdaatter, værende til Arist Ibsens i Wæstermarie sogn, for hende er hendis 
sødskende børn Hans Monsen boende i Clemmedsker sogn, forhen til wærge anordned som 
fremdeehlis hendis wærge for blifver. 
 
 Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober Commendant og 
Amptman Waldemar Reedt  ved sin fuldmegtig Capitain Gregers Christensen boende i Aakirke bye, 
og  Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte var, og tilstæde 2de  Wurderingsmænd 
opmælded  Hans Laursen  og Claus Larsen  begge boende i bemælte Knudsker sogn. Hvor da er 
forre funden og Fremvist, og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
En ege kiste med laas og hengsler, og jern haand grefver udi for 4 Sld., en halfslit bruegarns skiorte 
for 2 mrk., en gl. blaargarns skiorte for 1 mrk., 2 gl. skoe 1 mrk., 2 gl. brue lærits hals klude hver 4 
skl er 8 skl., en gl. sort hat 1 mrk., en graae wadmels kioel med samme slags knapper for 2 Sld.,en 
graae klædis kiol 1 mrk., 2 nye sortte wadmels bopser 3 mrk., 2 nye allumit skin bopser 2 mrk., en 
løen allumit skin pels for 1 mrk. 8 skl., en gl. hvid wadmels forskiorte 8 skl., it par gl. sorte wadmels 
bopser 8 skl.,  
Tilstaaende  
Jens Pedersen i Knudskier sogn boende, vedstoed til denne S: carl at være skyldig naar1 mrk., er 
afkortted for ved Jens Pedersen grafved til denne S: carls lig blifver igien som Jens Pedersen nu ved 
stoed skyldig at være 3 Sld. 3 mrk.,  
Efter en 12 mænds Dom med forman Hans Jensen i Sure Senke i Knudskier sogn, sidst datered den 
21 january Aa. 1681. opretted paa dend 67 gaard i Wæstermarie sogn befindis denne S: Carl Hans 
Laursen at tilkomme udi for berørte 67 gaard som nu Peder Monsen paaboer i Wæstermarie sogn 
penge 10 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Denne S: Carls broder Niels Carstensen angaf at bemælte hans afdøde broder hafde sagt for ham 
at Hans Larsen I Knudsker sogn, skal være skyldig til denne S: carl 6 mrk.,  
Bemælte Hans Larsen dette aldeehlis benekted, og var ej noged til denne S; carl hvor, for denne 
Prætension er af skifteforwalteren henvist til lov og rett. 
Olluf Svendsen i Wæstermarie sogn hafver vedstaaed for Niels Carstensen at være skyldig til  
Denne S: carl som rester paa it par skoe 1 mrk. 4 skl.,  
Denne S: carls broder Niels Larsen, og hans søsters wærge Hans Monsen, indlefvered deris 
skriftlige meening datered dend 9 july 1704. hvor udi de paastaar at vil hafver egenskab af Niels 
Castensen for hvis løsøre denne S: Carl Hans Laursen hafver arfved efter sin S: Fader, og Moder, 
med Capital og rente, og der for uden Prætensioner paa 24 aars løn, som hand skulle hafve tient 
for her i Niels Castensens boe des ligeste, og saa paastaar de at Niels Castensen ike 
 Kand begier meget for denne S: Hans Larsens begrafvelse saa som Niels Carstensen ike skal der 
paa meged hafve anvendt som de nu saaleedis foregaf, saa som de ike skal være buden tilsammen 
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begrafvelse Niels Carstensen som har wærged for denne S: Hans Larsen fremlagde en af denne S: 
Carls Hans Larsen til Niels Castensen udgifve al kald, og qvitering datered dend 30 september Aa, 
1692. og inden Wæster herrits ting af S: Hans Laursen vedstaaed dend 27 Oktober Aa. 1692. med 
indhold, at S: Hans Laursen hafver bekommed sin fulde arfvepart efter sin fader, og moder saa vel 
som efter sin S: Mor Moder som er penge 27 Sld. 1 mrk. 12 skl., efter it skiftebrefs videre indhold 
datered Aa. 1687, den 18 juny som er opretted efter Niels Castensens første S: Hustru Ellene Niels 
daatter, hvilked skiftebref og om af Niels Castensen blef fremlagt, og den paast der udi tilligge med 
forde qvitering blef oplæst, og paaskrefven, hvor af befindis denne S: Carl ike hafver noged løsøre 
tilgoede hos Niels Carstensen men taker i Qviteringen for goed betalning, belangende den 
paastand angaaende tieneste løn som Hans Laursen skulle hafve fortient, da svarede Niels 
Carstensen der til at hand ike hafver lofved S: Hans Larsen nogen løn, ike heller hafver Hans 
Laursen nogen løn værd af Niels Carstensen begierende, til med var Hans Laursen alle tider svag og 
skrøbelig, saa at Hans Larsen ike kunde arbiede i mange tiider at hand kunde fortiene føden, og 
vilde Hans Larsen ike heller skilles her fra denne 12 gaard, men forblef saa i sin skrøbelighed, og 
svaghed her paa gaarden ind til hand paa det sidste ved døden afgik, hvilked Niels Carstensen 
saaleedis nu foregag, og vil det lovlig beviste om fornødenhed det udkrefver, ved saa dan 
beskaffenhed Remiteret skifteforwalteren denne arfvingernis paastand til low og ret. 
Saa blef forskrefne denne S: Hans Larsen beholden foran registered middel sammen reigned som 
andrager til penge 24 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Niels Carstensen om hand ike viste hvor Hans Larsen hafde sine midler 
anvendt og for handled som hand efter forde qviterings indhold af Niels Carstensen hafver 
annemmed om Hans Larsen ike endnu hafde noged der af ibehold, enten hos Niels Carstensen self 
eller anden steds saa som Hans Larsen efter hans arfvingers angifvende hafver tient hos Niels 
Carstensen, eller væred i hans brød i saa lang tiid som mælt er, der til Niels Carstensen svarede, at 
hand aldeehlis ike viste hvor Hans Laursen sine midler hafver anvendt ike heller saa var Niels 
Carstensen nogen skyldig til Hans Larsen som Niels Carstensen erbød sig at være gestendig at 
bekræfte forskrefne sitt angifvende med sin høyeste salighed end ike heller viste Niels Carstensens 
boe som Hans Larsen var tilhørrende end forskrefved staar. 
Iligemaader tilspurdte Skifteforwalteren S: Hans Larsen arfvinger som nu var her tilstede, om de 
hafde noged meere at angifve som denne S: Carl kunde være tilhørrende, der til Niels Larsen, og 
Hans Mogensen svarede at de ike viste meere, at angifve end foran findis indført, saa blef angifven 
efter skrefne Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger nemlig. 
Niels Carstensen hafver bekaasted  denne S: Carls begrafvelse som efter forteignelse paa Sterfboer 
opdrag til penge 13 Sld., hvor om  Niels Carstensen og denne S: Carls arfvinger blef Accorderet at 
Niels Castensen lod det forblifve alt sammen paa penge 6 Sld. 2 mrk., En ege kiste med laasog 
hengsler med haand grefver udi 4 Sld., en halfslit brungarns skiorte 2 mrk., en graae wadmels kioel 
med samme slags knapper 2 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 7 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld., Stempled papir 
for 3 mrk., dor disse 5 Sld. 2 mrk., er giort indførsel i forskrefne 67 gaard i Wæstermarie sogn som 
Peder Mogensen paaboer, og svarer til penge 5 Sld. 2 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 8 skl er 1 mrk., udlagt en sort hatt for 1 mrk.,  
Peder Andersen Fyhn fordred laante penge 10 skl., udlagt en hvid wadmels foreskiorte 8 skl., en gl. 
brun lætits halsklud for 4 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Niels Laursen i Clemmedsker sogn fordred laante penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt 2 nye sorte wadmels 
bopser 3 mrk., 2 nye Allumit skin bopser 2 mrk., en gl. graae klædis kiol 1 mrk., :/: 
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Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 13 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling penge 10 Sld. 2 mrk. 2 skl., 
Som deehlis imellem denne S: Carls forde sødskende som er 2 brødre, og en søster er der af en 
broder laad penge 4 Sld. 14 skl., og en søster laad er penge 2 Sld. 7 skl.,  
Dend eldste broder Niels Larsen tilkommer for sin egen part 4 Sld. 14 skl., og hans broder Peder 
Laursen som hand er wærge for tilkommer 4 Sld. 14 skl., er 8 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Der for udlagt Niels Larsen for sin anpart 4 Sld. 14 skl., af dend 67 gaards jorde penge i 
Wæstermarie sogn at hafve 2 Sld. 10 skl., hos Jens Pedersen i Knudskier sogn af hvis han er skyldig 
at hafve 6 mrk., it par gl. skoe 1 mrk., en gl. hals klud 4 skl., hos Olluf Svendsen i Wæstermarie sogn 
1 mrk., :/: 
Peder Laursen for sin anpart 4 Sld. 14 skl., udlagt af dend 67 gaards jorde penge i Wæstermarie 
sogn at hafve 2 Sld. 10 skl., hos Jens Pedersen i Knudskier sogn at hafve 6 mrk., en løen allumit skin 
pels for 1 mrk. 8 skl., it par sorte wadmels bopser 8 skl., hos Olluf Svendsen i Wæstermarie sogn 4 
skl :/: 
Søsteren Kirstene Larsdaatter som Hans Mogensen i Clemmedskier sogn er wærge for til kommer 
2 Sld. 7 skl., tillagt af dend 67 gaards jorde penge i Wæstermarie sogn at hafve 4 mrk. 5 skl., af hvis 
Jens Pedersen i Knudskier sogn er skyldig 3 mrk., en blaaegarns skiorte 1 mrk., hos Peder Fyhns 
udlæg 2 skl., :/: 
Nok blef angifven at denne S: Carl skal sagt at Peder Clemmedsen i Nyelaurskier sogn skal være til 
denne S: Carl skyldig penge 3 mrk., men som Peder Clemmedsen nu ike møtte blef slutted at 
arfvingerne det indfordrer kommer der af noged ind tilkommer en broder der af 10 1/5 skl., og 
søsteren 9 3/5 skl., hvor ved saa dette skifte er slutted. Hvilked at saa er tilganged, og Passeret 
som forskrefved staar, des til widnisbiurd under vore hender, og Signeter  
skiftestæden paa 12 gaard i Knudskier sogn dend 14 july Anno 1704.        
  Gregers Christensen. 
H: Brugman. Niels Carstensen.       Niels A:L:S: Larsen. 
Hans H:M:S: Mogensen. Hans H:L:S: Larsen 
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Anno 1704 Dend 15 July. er Efter holden Registering og Wurdering, sampt  Liqvidation paa det 
holds gods som er indretted paa ded 8te Kongl: May: Wornede kaldis  Wæstergaard efter S: Mikel 
Hansen Stok som der boede og ved døden afgik, og det efter  hans Kongl: May: allernaadigste er 
gangne ordre til det loflige rente cammer Collegio, og af de høye Respertive Herrer i Welbemelte 
Cammer Collegio igien er gangen ordre til Høy Edle, og Welbaarne Hr: Ober Commendant, og 
Amptmand Waldemar Reedts her til landet Borringholm efter samme de høye Herres gunstige, 
ordres videre formælding som formælder saaleedis Weledle og Welb: Hr: Obersten, og amptman, 
som hans Kongl: May: ved allernaadigste til os er gangne skriftlig befalning af dend 18 huyus 
hafver af Kongl: naade, og sær bevægende aarsager allernaadigste forgalte funden, at høtst 
bemælte Kongl: udgangne forordning af dati 15 January Aa. 1701 indeholdende om hvad af en 
bondis boe, naar hand ved døden afgaar eller gaarden i andre maader ledig vorder, skal udreedis 
førend noged af boet for Gield eller i andre maader maa udlæggis ike Extendere til Borringholms 
land mens at dens indbyggere fra det der saa kalded Holds goeds maa aldeehlis være fri og 
forskaaende, og at samme eller høyst bemælte Kongl: May: Allernaadigste villie ofver ati paa 
bemælte Borringholms land, paa behørige stæder til alle, og en hvers efter retning vorder 
Publiceret, saa hafver vi nu efter meehr aller høyst bemælte Kongl: May: allernaadigste villie, og 
befalning høyærede Hr: Oberster, og Amptmand samme saaleedis her ved skulled Communicere 
med begiering hand ded ofver alt paa landed paa sine behørige stæder vilde lade bekiendt giøre, 
og ellers saavidt hammen self ved kommer holde sig aller underdanigst efter lig. I det øfrige nest 
Guds beskiærmelsis ynske for blifver høytærede Hr: Obersten, og amptman Thinist villigeste 
Allefelt: ondose: Worm: Leth: Rente Cammered dend 19 December 1703: Rigtig efter Orginallen 
Testerer. Waldemar Reeds: efter hvilken aller høyst bemælte hans Kongl: May: allernaadigste er 
gangne ordre til det loflige rente Cammer Collogie, og fra det loflige Cammer Colligio ordre til 
Welbemælte Welbaarne Hr: Obersten vi nu i dag denne forretning hafver foretagen og til nu 
ophaldt formeedelst den besværlighed med foreening, og mangel til bæsterne, og Qvægs gresning 
hid ind til her paa landed væred hafver er opholded sær formedelst høyst bemælte ordre ej 
førend, nu i foraared her til landet er Ariveret, og befindis af dend skifteforretning som, er 
opretted efter forskrefne Mikel Hansen paa berørte 8 Wornedet Wæstergaard i Wæstermarie 
sogn dend 25 Oktober Aa. 1701. at være udlagt til Holds Goeds for Summa penge 79 Sld. 4 skl.,  
Hvor for nu paa den berørte 8te Wornede er befunden til summens fyldigst giørelse efteskrefne 
nemlig. Som af efterskrefne 2de mænd blef wurdered, og møtte   
Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober Commendant og 
Amptman Waldemar Reedt  ved sin fuldmegtig Capitain Gregers Christensen boende i Aakirke bye, 
og  Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte var, og tilstæde 2de  Wurderingsmænd 
opmælded  Arist Ibsen  og Niels Ibsen  begge boende i bemælte Wæstermarie sogn. Og da er 
Passeret  som her efter følger. Nemlig. 
 
En soeded Hest gilling for 4 Sld. 2 mrk., en blak brun gilling med 2 hvide bag fødder for 2 Sld. 2 
mrk., en sort Hoppe for 2 Sld., en gl. sort brun gilled Hest 1 Sld. 2 mrk., en røe braaged ung Koe 6 
Sld., 2 Faar uden afgrøde hver sat for 3 mrk. 8 skl., er 1 Sld. 3 mrk., 2 gl. Gies 2 mrk., en sleede med 
jern vidier 1 Sld., en liden sleede med jern vidier 3 mrk., en ploug med jern juhl bøsse løbere, og 
ringe for 3 Sld., en øl tønde for 1 mrk. 8 skl., en øl fiering 1 mrk., en stand tønde 1 mrk., en sille 
half tønde 12 skl., en gl. tønde paa 3 fieringer stoer, at salte udi for 14 skl., it fyre bord med en 
bord skoffe 2 mrk., en blaae ranned bolster under dynne 2 Sld. 2 mrk., en blaae ranned bolster 
hofved dynne 2 mrk., en ullen, og linnen hvid hofved dynne 3 mrk., en siennerps qvern i blak for 1 
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Sld., it deigne trug for 1 mrk. 4 skl., en ege ørk med foed, og bildt verk med laas og hengsler for 4 
Sld., en bagstoel med lær paa røked 1 mrk., it udtræked bord med lugt foed, og bord skoffe 
staaende i stuen for penge 2 Sld. 2 mrk., en høe render wogn med træ sider og en jern sulle 
hammel med jern maarner tøm med haartøn streng jern nagle og cabel seeler med cabel hammel 
reeb tilsammen for 6 Sld., en harre som nu findis 1 mrk. 12 skl., it aar med bihl paa for 1 mrk. 4 
skl., en liden kiste benk foruden hengsler for 1 mrk. 8 skl., it madskab med 2 dørre, og en laas for 2 
Sld. 2 mrk., it gl. madskab med en dør og 2 rum udi foruden laas for 1 Sld., en slagbenk med en 
paast paa dend eene ende, og en jern kraag paa med maarne, og hengsler for 4 mrk., en gl jern 
gryde 2 mrk., en gl. mæssing kedel paa 3 potter for 1 mrk.,  
Sæden som paa bemælte tiid befanttis er, 2 tønder Rug da sat for 3 Sld. 2 mrk., 5 3/5 tønde Biug er 
i forde skifte for 7 Sld., 6 tønder Haure da sat for 3 Sld., en benke dynne wefved i Rudder 3½ allen 
lang for 2 mrk. 8 skl., en gl. wefved benkedynne 3 allen lang for 3 mrk. 4 skl., en flamsk 
benkedynne 2½ allen lang for 3 mrk. 8 skl., en nye seis med bom, og ringe 4 mrk., en jern tyfve 
med en phal for 1 mrk., en kiste benk i herberg hused med 2 rum og laas paa med hengsler uden 
laas 3 Sld., en fyrre sengested med 2 sider, og to gaule med en jern kraag paa 3 Sld., 3 hvide Faar á 
4 mrk er 3 Sld., 2 lam 2 hvide, og it sort a 2 mrk 4 skl er 6 mrk. 12 skl., en fyrre benk 8 allen lang 
med skammel til 5 mrk., en liden førre benk med en post for 1 mrk., 2 meel tønder i drenge hused 
á 11 skl er 1 mrk. 6 skl.,  
Summa 79 Sld. 4 skl.,  
Her fra afgaar efterskrefne Prætensioner som fuld udlæggis som er nemlig. 
Skifteforwalteren for sin salarium i alt 7 mrk., udlagt 4 tønder Haure á 2 mrk er 2 Sld., til ofvers 1 
mrk., :/:    
Skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld. 3 mrk., udlagt 2 tønder Rug som er saaed sat for 14 mrk., 
ved skifteforwalterens udlæg 1 mrk., :/: 
Stemplet papir til denne forretning for 4 mrk. 8 skl., udlagt 2 tønder haure 4 mrk., en sille half 
tønde 12 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., udlagt en ullen, og linnen hvid 
hofved dynne 3 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Prætensioner penge 7 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Blifver udi behold 71 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Hvorimod befindis efter dend skifte forretning ganged efter S: Mikel Hansen som boede og døde 
her paa denne 8 wornede Wæstergaard i Wæstermarie sogn den  25 Oktober Aa. 1701. at dend 
bort 
skyldige Gield som paa dend tid formeeldelst gaardens udreedelses forde Summa goeds ike skulle 
eller blifve betalt først penge 155 Sld. 1 mrk. 15 skl., Som her efter vorder Specificeret, som nu ej 
formeedelst tidens korthed kand føris, og liqvideris hvor med nu in genere er giort udreigning 
blifver af berørte beholdning nu til hver Sld., betalning penge 1 mrk. 11 52/165 skl., hvor for en 
hver Creditor som i forberørte skifte forretning efter S: Mikel Hansen er end ført her efter 
Proqvota vorder udlagt, hvor ved denne forretning er slutted, hvilked at saa er tilganged, og 
Passeret som foran findis indført des til vidnisbiurd under vore hender, og signeter skiftestæden Ut 
Supra  
Gregers Christensen. Henrik Brugman. Hans Koefod.  Jens Hansen. Arist Ibsen. 
 Niels N:I:S: Ibsen. 
  
Saa er da den skifteforrettning opretted efter S: Mikel Hansen Stork paa ded 8 Kongl:  
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May: Wornede kaldis Wæstergaard i Wæstermarie sogn beliggende, datered dend 25 Oktober Aa. 
1701. forskrefne rest af det udlagte holds goeds til de Creditorer, som paa dend tiid ej for deris 
kraf bekommed udlæg. Proqvota udlagt i følgende maader nemlig. 
Kongl: May: ampt skrifver, og Ride fouged Sr: Hans Henrik Skor som fordrede efter en laad sedel 
for S: Hans Markmans skifte af Rønne datered dend 26 may 1697.  17 Sld. 2 mrk., og for 2 tønder 
haure 1 Sld er 18 Sld. 2 mrk., Kand Proqvota tilkomme 7 Sld. 3 mrk. 4 skl., udlagt en høe reeder 
wogn med forde behør er sat for 6 Sld., 2 hvide Faar á 4 mrk er 2 Sld., :/: 
Welb: Hr: Vice lands Dommer Ancher Müller som fordred efter sin sedel, og afreigning at restere 
penge 81 Sld. 12 skl., kand her for Proqvota tilkomme 31 Sld. 1 mrk., udlagt en ege ørk med foed 
og bildt wærk med laas og hengsler 4 Sld., en ploug med jern juhl bøsse løbere, og ringe 3 Sld., 2 
Faar uden afgrøde 7 mrk.,  en blaae ranned bolster under dynne 2 Sld. 2 mrk., en blaae ranned 
bolster hofved dynne 2 mrk., 5 3/5 tønde Biug i skifted efter Mikel Hansen sat fot 7 Sld., en 
kistebenk i Herberg hused med tvende rum og laag paa med hengsler foruden laas for 3 Sld., en 
sennerps qvern i blok 4 mrk., it udtreke bord med lugt foed, og skoffe 10 mrk., it madskab med 2 
dørre, og en laas 10 mrk., it hvidt Faar 1 Sld., 3 lam 2 hvide og it sort á 2 mrk. 4 skl er 6 mrk. 12 skl., 
it fyrre sengested med 2 sider, og 2 gaufle 3 Sld., en wefved benkedynne 3 alen lang 3 mrk. 4 skl., 
:/: 
Mads Koefoed Poulsen i Svaniche som fordrede 5 Sld. 2 mrk., Kand Protvota bekomme 2 Sld. 1 
mrk. 5 skl., udlagt en blak brun gilling med 2 hvide bag fødder for 2 Sld. 2 mrk., til ofvers 11 skl.,  
S: Hans Madwig Sterfboe som fordred, og er udlagt til Creditorerne paa skifted efter hammen 
penge 5 Sld., kand her for Proqvota tilkomme 2 Sld. 7 skl., udlagt en sort Hoppe 2 Sld., hos Mads 
Koefoed i Svaniches udlæg 7 skl., :/: 
Bye fougden i Svaniche Anders Pedersen Fyhn som fordrede efter berørte skifte forretning penge 7 
Sld., kand Proqvota bekomme 3 Sld. 1 mrk. 13 skl., udlagt en gl. sort brun gilled Hest for 6 mrk., 2 
gl. Gies 2 mrk., en skov sleede med jern vidier 1 Sld., it deigne trug 1 mrk. 4 skl., en meel tønde 11 
skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Sidzele S: Poul Bødkers i Rønne som fordrer 1 Sld., kand Proqvota 1 mrk. 11 skl., udlagt der for, en 
gl. mæssing kedel paa 3 potter 1 mrk., en jern tyfve med phel 1 mrk., til ofvers 5 skl., :/: 
Capitain Mortten Bohne i Hasle fordred efter berørte forretning penge 12 Sld., kand Proqvota 
bekomme 5 Sld. 4 skl., udlagt en soeded Hest gilling 4 Sld. 2 mrk., it fyrre bord med bord skoffe 2 
mrk., hos Sidzele Poul Bødkers 4 Sld., :/: 
Willum Jacobsen i Rønne som fordrer efter berørte skifte forretningen penge 4 Sld. 2 mrk. 15 skl., 
kand Proqvota bekomme 2 Sld. Udlagt en liden sleede med jern vidier for 3 mrk., en øl tønde for 1 
mrk. 8 skl.,  en øl fiering 1 mrk., en stand tønde 1 mrk., en liden kiste benk foruden hengsler 1 mrk. 
8 skl., :/: 
Henning Bohne Hermansen i Rønne fordred 2 Sld. 1 mrk. 8 skl., kand Proqvota bekomme 1 Sld., 
hvor for er udlagt, en nye seis med bom og ringe 1 Sld., :/: 
Ingeborig S: Olluf Jensens i Rønne som fordrer 2 mrk., Kand Proqvota bekomme 14 skl., udlagt en 
tønde paa 3 fieringer stoer 14 skl., :/: 
Mourits Markman i Rønne som fordred 4 Sld. 2 mrk., kand Proqvota bekom 7 mrk. 10 skl., udlagt 
en fyrre benk 8 allen lang 5 mrk., med skammel til . en benke dynne wefved i ruder 3½ alen lang 2 
mrk. 8 skl., hos Byefougden Anders Fyhn 2 skl., :/: 
Jacob Walmtin i Rønne son fordrer 1 mrk. 12 skl., Kand Proqvota bekomme penge 12 skl., udlagt 
hos Ampt skrifverens udlæg 12 skl.,  
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Hans Sigwartsen i Rønne som fordrer 3 mrk., Kand Proqvota bekomme 1 mrk. 5 skl., udlagt it aar 
med bihl paa 1 mrk. 4 skl., hos Bohne eller Sidzele Poul Bødkers 1 skl., :/: 
Niels Abrahamsen i Wæstermarie sogn som fordrer 2 mrk., Kand Proqvota bekomme 14 skl., 
udlagt en liden fyrre benk med en post 1 mrk., til ofvers 2 skl., :/: 
Hans Nielsen i Wæstermarie sogn fordred 4 mrk., Kand Proqvota bekomme 1 mr. 11 skl., udlagt en 
harre er sat for 1 mrk. 12 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Lars Nielsen i Wæstermarie sogn fordred 5 mrk. 12 skl., Kand Proqvota bekomme 2 mrk. 6 skl., 
udlagt en gl. jern gryde for 2 mrk., hos Mads Koefoed i Svaniche 4 skl., hos Niels Abrahamsens 
udlæg 2 skl., :/: 
Tieneste Drengen Mortten Pedersen som fordred 2 Sld. 2 mrk., Kand Proqvota bekomme 4 mrk. 4 
skl., udlagt en slagbenk med en paast paa dend eene ende, og en jern kraag paa med maarner, og 
hengsler for 4 mrk., en meel tønde 11 skl., til ofvers 7 skl., :/: 
Tieneste pigen Anna Pedersdaatter fordred tienesteløn 2 Sld., Kand Proqvota bekomme 3 mrk. 6 
skl., udlagt it gl. Madskab med en dør og 2 rum udi foruden laas for 4 mrk., til ofvers 10 skl., :/: 
Barbra Christopher Hansens i Rønne fordred 9 Sld., Kand Proqvota bekomme 3 Sld. 3 mrk. 3 skl., 
udlagt en røe braaged ung Koe for 6 Sld., til ofvers 2 Sld. 13 skl., :/: 
Rasmus Rasmusen fordred 3 Sld., Kand Proqvota bekomme 5 mrk. 1 skl., udlagt hos Barbra S: 
Christopher Hansens udlæg 5 mrk. 1 skl., :/: 
Berrild Rasmusen i Arnager fordrer 4 mrk. 12 skl., Kand Proqvota bekomme 1 mrk. 15 skl., udlagt 
hos tieneste drengen Mortten Pers udlæg 7 skl., hos tienestepigen Anna Pedersdaatter 10 skl., en 
bagstoel med lær paa røked 1 mrk., til ofvers 2 skl.,  
Petter Hartwig Farfver i Rønne fordred efter forskrefne skifte forretning 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., Kand 
Proqvota bekomme 7 mrk. 6 skl., udlagt en flamsk benke dynne 2½ alen lang 3 mrk. 8 skl., hos 
Barbra S: Christopher Hansens af en Koe 3 mrk. 12 skl., hos Enken ved Berrild Rasmus udlæg i 
Arnager de 2 skl., :/: 
Saa at være udlagt Testerer. H: Brugman. 
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Anno 1704 Dend 14 July. er Efter loulig giorde tillysning holden Registering og Wurdering, sampt  
Liqvidation ofver det Holds Goeds som er udlagt paa ded 10de Kongl. May : Wornede efter S: Olluf 
Andersen som der boede, og døde beliggende udi Pederskier sogn, efter skifte forretningens 
indhold dend 21 junny Aar 1703. efter der om hans Kongl: May: allernaadigste udgangne for 
ordning dend 15 january aar 1701. og der efter høyst bemælte hans Kongl: May: allernaadigste 
befalning til de høye Respective herrer i det loflige Cammer Collegio og de høy edle herrers igien 
gifne Respective ordre til høyedle, og welbaarne Hr: Obersten Ober Commendant og Amptman 
her paa landed Borringholm, Hr: Waldemar Reedt  nu i dag er liqvideret, efter der om ordrens 
indhold, og videre formælding som saaleedis for mælder nemlig. 
 
Weledle og Welb; hr. Obersten og Amptman, som hand Kongl: May: ved allernaadigste til os 
ergangne skriftlig befalning af dend 18 Huqus, hafver af Kongl: naade,og sær bevægende aarsager, 
allernaadigst forgott befunden at høyt bemælte Kongl udgangne forordning af dato 15 january Aa. 
1701. inde holdende om  hvad af en bondis boe, naar hand ved døden af gaar, eller gaarden i 
andre maader ledig vorder skal udreedis føe end noged af boet for Gield eller i andre maader 
udlæggis ike skal Extenderts til Borringholms land mens at dens indbygien fra det der saa kaldede 
holds goeds maa aldeehlis være fri, og forskaaende, og at samme allerhøyste bemælte Kongl: 
May: allernaadigste villie ofver att paa bemælte Borringholms land, paa beforige stæder til alle, og 
en hvers efter retning vorder Publicered, saa hafver vi nu efter meehr allerhøyste bemælte Kongl: 
May: allernaadigste villie, og befalning, høyærde Hr: Obersten, og Amptmand samme saaleedis 
her ved skulled Communicere med begiæring hand det ofver alt paa landed paa sine behørige 
stæder vilde lade bekiendt giør, og ellers saavit hammen self deraf ved kommer holde sig eller 
underdanigst efter rettlig. I det øfrige nest guds beskrifvelses forynskning forblifver høytærede  Hr: 
Obersten, og Amptmands tienst willigste, Allefelt: Endohse: Worm: Leth rente Cammered dend 29 
December Aa. 1703. Rigtig efter originalen Tehsterer. Waldemar Reets:  
 
Hvor saa efter for berørte skifte forrettning ganged efter S: Olluf Andersen paa bemælte 10de 
wornede i Pederskier sogn dend 21 Juny Aar 1703. befindis Holds Goedsed at være udsat, og 
andragne udi en Summa penge for til Bæsternis, og ploug reedskabens fornødenhed penge 41 Sld. 
2 mrk. 4 skl., og der for uden den lagde sæd som er 1½ tønde Rug 2 tønder Biug, og 3 tønder 
hafve, ved hvilken forretning møtte Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne 
Hr.Obersten Ober Commendant og Amptman Waldemar Reedt  ved sin fuldmegtig Capitain 
Gregers Christensen boende i Aakirke bye, og  Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme 
forretning blef til Wurderingsmænd opmælded  Anders Vide  og Mads Herlofsen  begge ibiden, og 
da blef til Summens fyldiste giørelse nu fremviste, og wurdered som her efter følger nemlig. 
 
En brun belted Koe 6 Sld., it Røe belted Qvige nød 2 Sld., en sort skiolded Qvigekalf 1 Sld., en gl. 
brun Hest 2 Sld., en røe skimled Hoppe 7 Sld., 8 Faar a 3 mrk er 6 Sld., 8 lam á 1 mrk 8 skl er 3 Sld., 
en hvid Soe 1 Sld., 2 galt grise á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 10 unge Gies á 10 skl er 6 mrk. 4 skl., en 
span stoer kaabber kedel for 9 mrk., I Krobhused, en ullen ofver dynne for 6 mrk., en sort ranned 
wadmels sengedynne 2 mrk., en sort ranned hofved dynne 1 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en 
ullen ofver dynne 2 mrk., en gl. olmerdugs pude 8 skl., en ploug med forslit behør 3 mrk., 2 gl. 
wogn ree og 3 gl. juhl med 2 smaae stier for 2 mrk. 8 skl., endnu en arbieds wogn med høestier 2 
Sld., en fyrre Ørk med jern beslag og laas foer for 2 Sld. 2 mrk., en harre 8 skl., en stoer straabonds 
tønde 1 mrk.,  
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Summa 41 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Her til kommer forskrefne sæd som er udlagt, til gaardens udreedelse som er 1½ tønde Rug á 7 
mrk er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 tønder Biug á 6 mrk er 3 Sld., 3 tønder Haure á 2 mrk er 6 mrk.,  
Summarum andrager forskrefne udlagte forde goeds til penge 48 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Her imod afgaar efterskrefne Gield, og Prætensioner hvor til er giort udlæg som følger,  
Først som i forberørte skifte forretning er indført efter S: Olluf Andersen nemlig. 
Jørgen Rosman fordred penge 9 Sld. 2 mrk., udlagt, en brun belted Koe for 6 Sld., en fyrre ørk med 
jern beslag, og laas for 10 mrk., en sort skiolded Qvigekalf 1 Sld. :/: 
Jens Eriksen i Nyelaurskier sogn fordred for haandstrekning til Willum Jacobsen i Rønne paa S: Olluf 
Andersens weigne 1 Sld., udlagt en hvid Soe 1 Sld.,  
Thomas Jørgensen i Pedersker sogn fordred paa Jens Jørgens weigne i Rønne 5 mrk., udlagt i 
Krobhused, en sort ranned wadmels senge dynne 2 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en ullen ofver 
dynne 2 mrk., :/: 
Anders Terkelsen i Pesker sogn fordred 5 mrk., 8 unge Gies á 10 skl er 5 mrk., :/: 
Peder Rasmusen i Pedersker sogn fordred 4 skl., udlagt, ved skifteforwalterens udlæg af it Lam 4 
skl., :/: 
Jørgen Jensen Smid i Rønne fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt 2 unge Gies á 10 skl er 1 mrk. 4 skl., :/: 
Hans Morttensen i Povelsker sogn fordred 2 mrk. 14 skl., der paa korttis for en lang høfl 1 mrk. 8 
skl., rester igien 1 mrk. 6 skl., udlagt 2 galt grise styked sat for 12 skl., er 1 mrk. 8 skl., til ofvers 2 
skl.,  
Peder Pellesen i Povelsker sogn fordred Koe leie 4 mrk., blef ved gaard af de vedkommende 2 mrk., 
udlagt 2 gl. wogn ree, og 3 gl. juhl 2 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., :/: 
Olluf Jensen i Pedersker sogn fordrer som nu blef angifven 6 mrk., der af vedgaar Enken for en 
spare 1 mrk., resten er henvist til low og rett, og anføris 1 mrk., udlagt ved skifte skrifverens udlæg 
af it Lam 8 skl., . Hos Per Pellesens udlæg 8 skl., :/: 
Povel Koefoed i Rønne lod fordre ved Capitain Hans Koefoed i Pedersker sogn 6 mrk., Enken sagde 
at Povel Koefoed hafver bekommed paa denne gield 1½ tønde haure, it lam, og en Gaaes, hvor om 
nu ingen bevis paa begge sider hafdis saa er Seqvestrelig her til giort indlæg for 6 mrk., og er 
noged til afkorttning kommer der til deehling Imellem, og arfvingerne, og anførris de 6 mrk., 
udlagt for disse 6 mrk., I Krobhused, en ullen ofver dynne 6 mrk., :/: 
Mads Herlofsen i Persker sogn fordred for 2 skepper Rug 2 mrk. 8 skl., Udlagt en tønde haure sæd 
2 mrk., en harre sat for 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium i alt 7 mrk., udlagt 5 lam á 1 mrk. 8 skl., er 7 mrk. 8 skl., til ofvers 
8 skl., :/:  
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 10 mrk., udlagt en span stoer kaabber kedel 9 mrk., it 
lam 1 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., :/: 
Stempled papir til denne forrettning 3 mrk., udlagt 2 lam á 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., :/: 
Hans Nielsen paa Eskisgaards grund som har lofved for en tønde øl, og 4 deehler som er 
bekommed hos Mads Hermansen i Nexøe til S: Olluf Andersen begrafvelsis bekaastning som S: 
Olluf Andersen nu hafvende mand Jens Knudsen lofved self at betale, og holde Hans Nielsen der for 
krafløs, alle maader, Imod denne S: Mand Olluf Anders begrafvelsis bekaastning tilkommer nu 
hans efter lefvende hustru Bendte Søfrens daatter lige vedellaug saa som hun til foer ved hendis S; 
Mands skifte ej noged der for bekommed hafver penge 14 Sld., udlagt, it røe bleged Qvigenød 2 
Sld.,  en røe skimled Hoppe 7 Sld., en gl. brun Hest 2 Sld., en gl. ploug med forslit behør 3 mrk., en 
arbieds wogn med høestier for 2 Sld., en tønde hafre for 2 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 

bornholmerting.dk 326



Wurderings mændene for deris umage og hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt en sort ranned ullen hofved 
dynne 1 mrk., en straae bonds tønde 1 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 36 Sld. 6 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling penge 12 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Hvor af moderen tilkommer dend halfvepart som er penge 6 Sld. 1 mrk. 3 skl.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem samptlig S: Olluf Anders børn som er 5 sønner og 4 døttre 
som udi forde skiftebref Specificeris og her efter igien anføris, blifver der af en broderlaad 3 mrk. 9 
4/7 skl., og en søster laad er penge 1 mrk. 12 11/14 skl.,  
Hvor for en hver her efter skeer udlæg, dette saa at være tilganged og Passeret som foran findis 
indført Attesteris af Gregrs Christensen.      H Brugman.           Jens J:KS: Knudsen.  
Peder P:O:S: Ollufsen.              Anders A:P: Pedersen.            Per P:L:S: Larsen. 
Mads M:H:S: Herlofsen. 
 
For Enkens Bendte Søfrensdaatter som nu er I ekteskab med Jens Knudsen hendis anpart at arfve 
af dette Holds Goeds efter bemælte sin S: Mand Olluf Andersen som er penge 6 Sld. 1 mrk. 3 skl., 
udlagt 1½ tønde Rug som er saaed og sat for 7 mrk., tønderne er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., 2 tønder Biug 
som er saaed á 6 mrk er 3 Sld., ved udfartens udlæg 1 mrk., en tønde haure for 2 mrk., til ofvers 5 
skl., :/: 
Dend eldste S: Olluf Andersens søn Mads Ollufsen som er udenlands for ham er broderen Hans 
Ollufsen iligemaade til kommer i arf efter bemælte sin fader 3 mrk. 9 skl., er 1 Sld. 3 mrk. 2 skl., der 
for udlagt 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., til ofvers 1 mrk. 14 skl.,  
Dend 3die søn er Peder Ollufsen i Perskier sogn sin egen wærge ham tilkommer i arf efter faderen 
3 mrk. 9 skl., der for tillagt, it faar 3 mrk. hos broderen Hans Ollufsen 9 skl., :: 
Dend 4de søn Søfren Ollufsen 9 aar gl. for ham er broderen Peder Olsen wærge ham tilkommer i 
arf efter faderen 3 mrk. 9 skl., udlagt it Faar for 3 mrk., hos broderen 9 skl., :/: 
Dend 5 søn Jørgen Ollufsen 5 aar gl. for ham er søster manden Peder Laursen wærge, ham 
tilkommer 3 mrk. 9 skl., udlagt it Faar 3 mrk., hos broderen Hans 9 skl., ;/: 
Dend eldste daatter Margreta Olsdaatter for hende laug wærger hendis søster mand Jens 
Pedersen boende i Nyekier sogn tilkommer i arf efter bemælte sin fader 1 mrk. 12 skl., udlagt it 
Faar 3 mrk., til ofvers 1 mrk. 4 skl., :/: 
Dend anden daatter Anna Ollufsdaatter i ekteskab med bemælte Peder Larsen som boer i Perskier 
sogn hende tilkommer 1 mrk. 12 skl., udlagt it Faar 3 mrk., til ofvers 1 mrk. 4 skl., :/: 
Dend tredje daatter Karne Olsdaatter som er i København, og i ekteskab med en mand hvis navn 
nu ike vides forhen er til søsterer manden bemælte Jens Pedersen wærge hende tilkommer 1 mrk. 
12 skl., udlagt hos sin søster Anna 1 mrk. 4 skl., hod Enkens laad 4 skl., Ved skifteforwalterens 
udlæg. 4 skl., :/: 
Dend yngste daatter er Kirstine Olsdaatter i Ekteskab med bemælte Jens Pedersen i Nyekier sogn 
hende tilkommer 1 mrk. 12 skl., udlagt hos Margreta Olsdaatters laad 1 mrk. 4 skl., en gl. olmer 
dugs pude 8 skl., :/: 
Saa at være udlagt som forskrefved staar Testerer H: Brugman. 
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Anno 1704 Dend 17 July. er Efter loulig giorde tillysning holden Registering og Wurdering, sampt   
Liqvidation efter det Holds Goeds som paa skifted efter  S: Jens Pedersen, som boede, og døde paa 
det 8 Wornede beliggende udi Pederskier sogn dend 19 January Aa. 1702. er blefven udlagt til 
berørte 8te Kongl: May: Wornedes udreedelse efter der om efter der om hans Kongl: May; 
allernaadigste maadigs udgangne forordning af 15 January 1701. hvor efter hans Kongl: May: 
allernaadigste hafver behaged at samme Holds Goeds igien skal afskaftis efter der om hans Kongl: 
May: allernaadigste gifne befaldning toil det loflig rente Cammer Collegio, og de høye Repective 
Herres ordre til høy edle, og Welb; Hr.Obersten Ober Commendant og Amptman Waldemar Reedt  
her til landed Borringholm som er følgende indhold nemlig.  
 
Wel edle og Welb; Hr: Obersten, og Amptman, som hans Kongl: May: ved aller naadigste til os 
ergangne skriftlig befalning af den 18 huqus hafver af Kongl:  naade, og sær bevægende aar siger, 
aller naadigste forgott befunden, at høyst bemælte Kongl: indgangne forordning af dato 15 
January 1701. inde holdende om hvad af en bondis boe  naar hand ved døden afgaar eller gaarden 
i andre maader ledig vorder skal udreedis førend noget i boet for gield, eller i andre maader naar 
udlæggis ike skal Extenderis til Borringholms land, mens at deres indbyggenlen det der saa 
kaldende Holds Goeds maa aldelis være fri, og forstaaende og at samme allerhøyst bemælte 
Kongl: May: allernaadigste villie ofver alt paa bemælte Borringholm paa behørige stæder til alle, 
og en hvers efter rettning vorder Publicered. Saa hafver vi nu efter mehr allerhøyst bemælte 
Kongl: May: allernaadigste villie, og befalning høyærede Hr: Obersten og Amptman samme 
saaleedis her ved skulled som nu meere, med begiæring kand det ofver alt paa landet paa sine 
behørige stæder vilde lade bekiendt giør, og ellers saavidt hammen self der af vedkommer holde 
sig allernaadigste efter rettlig, i detøfrige nest Guds beskiermelses ybske forblifver høytærede Hr: 
Obersten, og amptmands tienstvilligste Alefelt: Endose: Worm: Lett: Rente Cammeret  d. 19 
December 1703 rigtig efter originalen testerer Waædemar Reedts:  
 
Hvor ved paa rettens weigne var ofver værende Høyædle, og Welb; Hr: Obersten Ober 
Commendant og Amptmand Waldemar Reedts ved sin fuldmegtig Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirke bye, og  Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte forretning er til  
Wurderingsmænd opmælded  Hans Lassen  og  Lars Morttensen  begge boende i bemælte 
Pedersker sogn. Hvor saa befindis efter forberørte  skifte forrettning ganged efter S: Jens Pedersen 
paa 8 Kongl: May: Wornede i Pedeskier sogn, dend 19 anuary 1702 det udlagde Holds Goeds at 
være i alt Summa 69 Sld.3 mrk. 6 skl., Hvor for nu i dag blef fremviist og af forde 2de mænd 
taxered som følger nemlig. 
 
En røe braaged Hest gilling for 6 Sld. 2 mrk., en brun blised Hoppe 7 Sld., en sort brun ung Hoppe 
for 4 Sld. 2 mrk., en røe braaged ung Koe 5 Sld., en brun Tyr 5 Sld. 2 mrk., en liden blaled Koe 4 
Sld., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., en sort braaged gl. Koe 3 Sld., en wogn ree, og 3 gl. juhl 2 mrk., 
en gl. ploug med forslit ploug jern vidier jul løbere, og ringe 1 Sld. 2 mrk., it øll Car paa 4 tønder 
paa lofted 3 mrk., en gl. lin brøde 1 mrk., en nye træ tinned harre 1 mrk. 8 skl., en røste ballig 8 
skl., en liden ballig 4 skl., it tørf jern 1 mrk., en lyng rifve for 8 skl., 3 straa bonds tønder paa lofted 
á 4 skl er 12 skl., en jern gryde kraag 3 mrk., en gl. seies uden bom 6 skl., en fyrre kiste med laas og 
hengsler for 1 Sld. En gl. spin rok for 1 mrk. 8 skl., it fyrre bord i stuen med oben foed og skoffe 1 
mrk. 8 skl., en nye wefved benkedynne for bord enden i stuen med sorte ranner 2 mrk., it wefved 
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hiønde med gul under foer 1 mrk., en spoel skaded benke dynne under winduen 5 alen lang 2 
mrk., en nye wefved age dynne med gul under foer for 3 mrk., it gl. bruegarns lagen 2 mrk. 
 I Krobhused,  
en hvid ullen under dynne 8 skl., en hvid ullen ofver dynne 1 mrk., en hvid ullen hofved dynne 1 
mrk., en gl. dito 8 skl., en senge side 12 skl., 4 gl. Gies a 1 mrk er 4 mrk., 2 Rug tønder som nu er 
saaed tønden er sat for 7 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., 4 4/5 tønde Biug á 6 mrk er 7 Sld. 12 skl., 2 tønder 
haure 1 Sld., en gl. lapped to spanne kaabber kedel 4 mrk., 2 haand qvern steene 2 Sld., it hvidt 
skimled Hors øeg 4 Sld., nok it aar 3 mrk.,  
Summa 69 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Her imod befindis efter skrefne Gield og Prætensioner som udi forberørte skifte forrettning findis 
indført, og ej hafver bekommer udlæg. 
Jacob Koefoed i Svaniche som hafver fordred efter forde skiftebref ganged efter S: Jens Pedersen 
des indhold penge 6 Sld., udlagt en liden blaked Koe 4 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., til ofvers 1 
mrk., :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe som hafver fordred, og ej bekommed vedgik for 10 mrk.,udlagt 3 
Faar á 3 mrk er 9 mrk., hos Jacob Koefoeds udlæg 1 mrk.,:/: 
Jens Nielsen i Poulskier sogn fordred 3 mrk. 8 skl., udlagt en spin rok 1 mrk. 8 skl., en spoelskaded 
benke dynne under vinduen i stuen ffor 2 mrk., :/: 
Rasmus Hansen Smid i Nexøe fordred arbiedsløn 12 skl., udlagt 3 straae bonds tønder paa lofted 
12 skl., :/: 
Jens Ibsen i Pedersker sogn fordred laante penge 13 Sld., udlagt en brun blised Hoppe 7 Sld., en 
røe braaged ung Koe 5 Sld., it wefved hiønde med gul under foer 1 mrk.,  en nye wefved agedynne 
med gul under foer for 3 mrk., :/: 
Niels Rasmusen i Pederskier sogn fordred høsteløn 3 mrk. 8 skl., udlagt it fyrre bord i stuen med 
foed og skoffe 1 mrk. 8 skl., en nye wefved benke dynne med sorte rammer for bord enden i stuen 
2 mrk. :/: 
Skifteforwalteren for sin salarium i alt 7 mrk., udlagt, af en brun Tyr fordris disse 7 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt penge 3 Sld., udlagt af en brun Tyr disse 3 Sld., ;/; 
Stempled papir til denne forrettning for 3 mrk., udlagt af en brun Tyr 3 mrk., ;/; 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt it tørf jern for 1 mrk., en hvid 
ullen hofdynne i Krobhused for 1 mrk., :/: 
Imod forde S: Jens Pedersens begrafvelsis bekaastning tilkommer hans efter lefvende hustru Bohl 
Herlofsdaatter nu vederlaug saa som hun til fore udi skifted efter hendis S: Mand ej der imod 
noged nytt hafver som nu efter teignelse androg til penge 20 Sld., udlagt en røe braaged Hest 
gilling 6 Sld. 2 mrk., en sort brun ung Hoppe 4 Sld. 2 mrk., en sort braaged gl. Koe 3 Sld., 2 wogn 
ree, 3 gl. juhl 2 mrk., en ploug med forde behør 6 mrk., 2 tønder Rug som er saaed á 7 mrk er 3 Sld. 
2 mrk., en nye træ tinned harre 1 mrk. 8 skl., en røste ballig 8 skl., :/: 
Summa andrager forshrefne bort skyldige Gield og Prætensioner til  
penge 49 Sld. 1 mrk. 12 skl., 
Ligned blifver udi behold, og til deehling 20 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Hvor af S: Jens Pedersens Enke Bohl Herlofsdaatter tilkommer helften som er 10 Sld. 13 skl.,  
Dend anden halfve part deehlis imellem S: Jens Pedersens børn som er 3 sønner og 1. daatter er 
der af en broderlaad penge 2 Sld. 3 mrk. 10 4/5 skl., Og en søsterlaad er penge 10 Sld. 1 mrk. 13 
2/4 skl., hvor om her efter videre mældis, og en hver arfving skal tillæggis for sin laad efter som de 
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arfver til efter for berørte skiftebrefs formælding, dette saa at være tilganged og Passeret, som for 
skrefved staar Testerer Gregers Christensen.      H: Brugman.           Laurs Morttensen.  
Hans Lassen.  Niels N:C: Christensen . 
 
Enken Bohl Herlofsdaatter som nu er i ekteskab med Niels Christensen, og boer paa for berørte 
wornede tilkommer efter forskrefne maade nu af Holds Goedsed til arfvepart 10 Sld. 13 skl., udlagt 
it hvidt skimled Hors øeg for 4 Sld., 4 gl. Gies 1 Sld., it øllkar paa 4 tønder paa lofted for 3 mrk., it 
gl. lin brøde 1 mrk., en liden ballig 4 skl., en lyng rifve 8 skl., en jern gryde kraag 3 mrk., en gl. Seis 
uden bom 6 skl., it bruegarns lagen 2 mrk., I Krobhused en hvid ullen dynne 8 skl., en hvid ullen 
ofverdynne 1 mrk., en hvid ullen hofved dynne 8 skl., en senge side for 12 skl., 2 haandqvern 
steene for 2 Sld., til ofvers 1 Skl.,:/: 
Jens Peders Eldste søn Peder Jensen som hans fader broder Lars Pedersen boende i Aakier sogn er 
wærge for tilkommer nu i arfvepart af forskrefne Holds Goeds penge 2 Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt 2 
tønder strøe Biug á 6 mrk er 3 Sld., til ofvers 6 skl., :/: 
S: Jens Peders anden søn Hans Jensen som hans morbroder Jep Herlofsen i Perskier sogn er wærge 
for tilkommer nu af dette Holdts Goeds til arfvepart efter sin fader 2 Sld. 3 mrk. 10 skl., udlagt 2 
tønder strøe Biug á 6 mrk er 3 Sld., til ofvers 6 skl., :/: 
S: Jens Pedersen yngste søn Herlof Jensen som hans faders søstermand Niels Jørgensen boende i 
Aakier sogn er wærge for tilkommer nu i arf efter sin S: Fader af dette Holdts Goeds penge 2 Sld. 3 
mrk. 10 skl., udlagt 4/5 tønde strøe Biug sat som før ermælt for penge 1 Sld. 12 skl., 2 tønder strøe 
Hafre for 1 Sld., ved sin broder Peder Jensens laad 6 skl., ved sin broder Hans Jensens laad 6 skl., af 
en kaabber kedel ved sin søsters udlæg at hafve 2 mrk. 2 skl., :/: 
S: Jens Pedersdaatter Elsebeth Jensdaatter som Mads Jensen moderens sødskende barn er wærge 
for, og boer i Perskier sogn, til kommer nu i arfvepart efter sin S: Fader af forde Holds Goeds penge 
5 mrk. 13 skl., udlagt en fyrre kiste med laas, og hengsler 4 mrk., en gl. lapped 2 spanne kaabber 
kedel 4 mrk., til ofvers 2 mrk. 3 skl., :/: 
Dette saa at være udlagt. Testerer H: Brugman. 
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Anno 1704 Dend 18 July. er Efter loulig giorde tillysning holden Registering og Wurdering, sampt  
Schifte og Liqvidation efter  S:Gunnel Christian Poulsen, som boede, og døde udi Snogebek udi 
Poulsker sogn, og efter hende som arfver hendis afdøde søn Petter Andersen, efter ham igien 
lefver 
 en liden daatter ved navn Margreta Pettersdaatter paa anded aar gl. siden nest afvigte Pindsegad 
for hende er før til wærge amordned hendis slegt Hans Ibsen boende i Povelsker sogn.  
 
 Hvor paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt, og egne wegne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
samme skifte var, og tilstæde 2de  Wurderingsmænd opmælded  Jens Olsen  og Jens Madsen  
begge boende i bemælte Povelsker sogn. Hvor da er forre funden og Fremvist, og Passeret som 
her efter følger. Nemlig. 
 
2 Bandt Hus som staar nest op til Hans Lars hus i Snogebek 3 Sld., en gl. ryste der op til 2 mrk. , 2 
elle træer ´s 2 skl er 4 skl., it gl. bræde for 2 skl., en liden luge 2 skl., it lided fyrre bord med foed 2 
mrk., en jern gryde paa en span stoer 2 Sld. 2 mrk., en liden mæssing kedel 1 mrk. 8 skl.,  it pande 
jern for 1 mrk. 8 skl., en gl. seies med bom og ringe 8 skl., it hartøy hammer, og støf 1 mrk., en  
jern haand stang 1 mrk. 8 skl., en stok øpse 1 mrk. 8 skl.,  
Sengeklæder. 
En sort ranned under dynne 4 mrk., en hvid ullen ofver dynne 1 Sld., en linnen hofved dynne 1 
mrk. 8 skl., en sort ranned under dynne med lin waar 3 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk., en gl. 
agedynne 4 skl.,  
Ifareklæder. En gl. vendt klædis trøye 3 mrk., it røtt wadmels skiørt 6 mrk., en røe wadmels trøye 1 
mrk. 8 skl., it sort wadmels skiørt 2 mrk. 8 skl., it gl.  blommed fifskaftes snørlif for 8 skl., en gl. ege 
kiste med laas og hengsler 3 mrk.,  
en blak hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., en hvid galt gris 1 mrk. 8 skl., en hvid Soegris 1 mrk. 8 skl., 3 Faar 
á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., 3 Lam á 1 mrk. 4 skl er 3 mrk. 12 skl., en laage bøtte 6 skl., en straae bonds 
tønde 8 skl., it tønde Haure sæd 5 mrk., Helften af en hand qvern som denne S: Qvinde er 
tilhørende, og Hans Larsen tilhør dend anden halfve part sat halfparten for 3 mrk., Helften af 4 
potter Erte sæd hos Niels Ibsen i Poulskier sogn 8 skl., it hiønde 6 skl., it gl. røt skiørt 6 skl., it sort 
skiørt som er af wadmels og forslit 2 skl., en hvid gl. wadmels trøye 4 skl., en gl. sort klædis hufve 6 
skl., en blaargarns serk for 10 skl., endnu en blaargarns serk for 6 skl., en brue garns opled for 14 
skl., endnu en dito 12 skl., 2 gl. blaargarns opleeder 8 skl., it blaargarns forklæde 8 skl., it brue 
garns forklæde 1 mrk., it gl. blaargarns hand klæde 4 skl., en sort hufve med pul paa 1 mrk. 4 skl., 
ot par gl. skoe 12 skl., 10 skaalpund lin brue á 12 skl er 7 mrk. 8 skl., 8 skaalpund blaar á 4 skl er 2 
mrk., 20 allen blaargarns læred á 8 skl er 2 Sld. 2 mrk., it par hvide hosser 12 skl., nogen smaa jern 
vare tilsammen 8 skl., en straae bonds for 4 skl., en kitte for 3 skl., en otting 6 skl., 2 bøtter begge 3 
skl., 4 stykker leer Car 6 skl., 2 klæde esker á 2 skl er 4 skl., en skeppe posse 8 skl., en gl. half tønde 
4 skl., en øl half tønde 12 skl., en ballig 6 skl., en span 4 skl., en spin rok 1 mrk. 4 skl., en gl. sille 
marsse 12 skl., nok en marsse sille garn fem faune lang 1 mrk. 4 skl.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 35 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
Saa blef de vedkommende af skifte betienterne til spurdt om de hafde meere at angifve til dette 
boes middel, hvor til de svarede nej ej videre at være end angifved er, og forskrefved staar,  
Her  imod blef angifven efter skrefne dette Sterfboets bort Skyldige Gield og Prætensioner, og er 
tilgiort udlæg som følger nemlig. 
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Hr: Ritmester Rasmus Nielsen for 8te aars afgift aarlig 4 mrk er penge 8 Sld., udlagt 3 Faar for 9 
mrk., 3 am 3 mrk. 12 skl., en sort ranned under dynne 1 Sld., en hvid ullen ofver dynne 1 Sld., en 
linnen hofved dynne 1 mrk. 8 skl., en mæssing kedel 1 mrk. 8 skl., 20 allen blaar lærred á 8 skl er 2 
Sld. 2 mrk., til ofvers 1 mrk. 12 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Mads Svane efter foreening tilkommer for liig begengelsen 2 Sld., udlagt ved 
Hr: Ritmesterens udlæg 8 skl., 10 skaalpund lin brue á 12 skl er 7 mrk. 8 skl., :/: 
Sogne Deignen Mogens Madsen tilkommer efter foreening for liig begengelse 3 mrk. 8 skl.,  udlagt 
ved Hr: Ritmesterens udlæg 1 mrk. 4 skl., it bord med foed af fyrre træ 2 mrk., en gl. agedynne 4 
skl., :/: 
Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred for forstrekning til denne S: Qvindis begrafvelse som 
efter hans forteignelse opdrager til penge 5 Sld. 1 mrk. 13 skl., udlagt, en blak hielmed Koe for 4 
Sld. 2 mrk., en jern handstang 1 mrk. 8 skl., it blaargarns lagen 1 mrk., en øl half tønde 12 skl., en 
ballig for 6 skl., en kitte for 3 skl., :/: 
Hans Ibsen i Povelskier sogn fordred for forstrekning til denne S: Qvindis begrafvelse for 1½ skeppe 
Rugmeehl 4 mrk. 8 skl., Nok som ham tilkommer i hused efter S: Christian Povelsen 4 mrk., melek 2 
skl., arbieds løn paa kisten 3 mrk., er 2 Sld. 3 mrk. 10 skl., Nok for sin umage, og reise ved 
begrafvelsen 2 mrk., er 3 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt forde 2 bundt hus for 3 Sld., en ryste nest op til 
for 2 mrk., til ofvers 6 Sld., :/: 
Niels Ibsen i Poulskier sogn fordred for forstrekning til denne en S: Qvindis begrafvelse for melk, og 
smør 2 mrk. 8 skl., udlagt it pande jern er sat for 1 mrk. 8 skl., 2 klæde esker 4 skl., it parhvide 
hosser 12 skl., 
Hans Gage i Snogebek fordred 1 mrk. 4 skl., udlagt en sort hufve med pul 1 mrk. 4 skl., 
Karn Morttensdaatter som hafver opvarted denne S: Qvinde i sin svaghed blef Accorderet, at nyde 
6 mrk., udlagt it nytt røtt wadmels skiørt 6 mrk.,  
Peder Ibsen i Snogebek fordred for sin umage ved denne S: Qvindis begrafvelse, og for wefve løn 
10 skl., er 2 mrk. 10 skl., udlagt it sort wadmelsskiørt 2 mrk. 8 skl., en gl. luge 2 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 3 mrk. 8 skl., udlagt af en jern gryde 3 mrk. 8 skl., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 9 mrk. udlagt it hartøy 1 mrk., en stok øpse 1 mrk. 10 skl., it 
brue grans forklæde 1 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt af gryden 3 mrk., :/: 
Jens Jensen i Snogbek fordred for øl og brendevin 3 mrk., udlagt en hvid galt gris 1 mrk. 8 skl., en 
hvid Soe gris 1 mrk. 8 skl., :/: 
Karne Claus Clausen i forde Snogbek fordred for bleg løn 1 mrk., udlagt 2 elle træ 4 skl., it gl. bræ 2 
skl., it blaargarns klæde 4 skl., en sort klædis hufve 6 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 28 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Ligned blifver udi behold penge 7 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
Som denne S: Qvindis afdøde søns barn Margreta Pedersdaatter til kommer, udlagt en seies med 
bom og ringe 8 skl., en gl. vendt klædis trøye 3 mrk., en røe wadmels trøye 1 mrk. 8 skl., it 
blommed med fifskaftis snørlif 8 skl., en gl. kiste med laas og hengsler 3 mrk., som barned holdis til 
gode i fremtiden efter aftalle, en laage bøtte for 6 skl., en straae bonds tønde 8 skl., en tøn Haufre 
sæd 5 mrk., helften af en qvern er 3 mrk., helften af 4 potter ertesæd for 8 skl., it hiønde 6 skl., en 
hvid wadmels trøye 4 skl., en blaargarns særk 10 skl., endnu en blaargarns serk 8 skl., hos  Hans 
Ibsen udlæg 6 skl., 2 gl. blaargarns opleeder 6 skl., it blaargarns forklæde 8 skl., it par sko 12 skl., 8 
skaalpund med blaae á 4 skl er 2 mrk., nogen smaa jern vare 8 skl., en straae bonds tønde 4 skl., 
en otting 6 skl., 2 bøtter 3 skl., 4 styker leer car 6 skl., en skeppe posse 8 skl., en half tønde 4 skl., 
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en span 4 skl., en spin rok 1 mrk. 4 skl., en manse sille garn 12 skl., nok en dito 1 mrk. 4 skl., som 
wærgen Hans Ibsen i Poulskier sogn, bemelte sin myndling i sin tid tilsvare. Efter skifte for 
walterens anfordring angaf sig ej flere med meere Gields fordringer videre end forskrefved staar, 
Hvilked at saa er tilganged og Passeret som foran findis indført des til vidnis biurd under vore 
hender, og signeter, Ut Supra H: Brugman.        Jep Olsen.          Jens J:M:S: Madsen. 
 Hans H:I:S: Ibsen. 
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Anno 1704 Dend 28 July. Møtte paa Olluf Anders Boepæl udi en Wand Mølle Boende paa Øster 
Laurskis grund i Østerlaurskier sogn beliggende   
Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober Commendant og 
Amptman Waldemar Reedt  ved sin fuldmegtig Capitain Gregers Christensen boende i Aakirke bye, 
og  Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte var, og tillige med 2de  mænd opmælded  
Peder Morttensen  og Hellis Fuesen  begge boende i bemælte Østerlaurskier sogn. og der for 
kynded en dom som os forskrefne skifte betienterne paa landed Borringholm kort siden er blefven 
tilstilled af kongl: May: Amptskrifver, og Ridefougeds Sr: Hans Henrik Skor hans fuldmægtig Mads 
Wolfsen datered dend 20 augusty 1703 afsagt inden øster  herreds ting af herreds fougden Anders 
Pedersen Fyhn, og efter dens indhold formeedelst liermaal bemælte Olluf Andersen hafver 
begaaed i sit ekteskab med Karen Mons daatter  er Olluf Andersens boeslaad naar ald bevislig, 
Gield er med Dommens omkaastning betalt hans Kongl: May: allernaadigste hiemfalden efter der 
om berørte doms tilhold som med sin akte, og meening er formældendis saaleedis Anders 
Pedersen Fyhn Kongl: May: Byfouged udi Svaniche sampt herrets fouged udi Øster herrits paa 
Borringholm giør witterligt, at aar efter Guds biurd 1703 Mandagen den 4 juny inden før nefnte 
Øster herrits ting ting budene udi Øster Laurskier sogn Hans Mikelsen og Peder Jensen for retten 
fremkom og af hiemlede ved end med opragte finger efter lowen lovligen til i dag at hafve hid i 
rette stefnt paa kongl: May: Amptskrifver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skaars weigne it 
Qvindfolk ved navn Karen Mogensdaatter til hindis fader Mogens Skrædder som boer i wagthused 
ibiden. Mens Qvindfolked nu skal være tiende til Proustens udi Rønne, og en ektemand ved navn 
Olluf Andersen ibiden for begangne leyermaal de med hinanden hafver øfved, her om 
amptskrifveren formeener, at Mands persohnnen med høyste straf paa hans formue bør at ansees 
efter loven, og Qvindis persohnen bør at bøde 12 laad sølf eller 6 Rd:; efter lowen, og var med 
omkaastningen dom begierendis Karen Monsdaatter ike møtte eller nogen paa hendis weigne, 
blef forelagt, at møde til nest ting om hun noged imod tiltallen kand at svare, mens Olluf Andersen 
ved Anders Andersen udi forde sogn i rette lagde sit skriftlige indleg imod tiltallen af dato 19 Maj 
1703. Som blef læst, og paaskrefven, og lyder saaleedis, 
 Efter som Kongl: May: Amptskrifver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skaar hafver til Øster herrits 
ting mig under skrefne indstefnet for leiermaals bøder, hvor fore ieg er foraarsaged med dette mit 
endfoldig svar de ved kommende til efter retning at gifve tilkenst at jeg er og hafver enn tiid lang 
væred In Rolleret med Hr: Capitain Hans Koefoed i Nyelaursker sogn, hans allernaadigste 
anbetrode Compagnie: saa ieg af hammen maa parere paa mynstering, og wagt at giøre Kongl: 
May: tieneste naar befallis paa min egen bekaastning med klæder, og føde Saa som andre Mine 
Cammerater, mens som voris allernaadigste arfve Herre, og Konge hafver behaged allernaadigste 
at de skal være fri, for leiermaals bøder, de som giør Kongens tieneste, og wofver deris lif, og blod, 
hvilked ieg, og hafver, og wil og giør ligesaa ve som de der faar Kongens penge, og saa formoder 
ieg mig at nyde dend allernaadigste frihed ad, saa som andre Kongl: May: Soldater, efter di ieg, og 
giør saa vel magt tieneste naar, og hvor mig befallis som før ermælt, paa egen bekaastning, hvor 
fore jeg for haabber, den retsindige dommers fri kiendelse for amptskrifverens til talle i efter 
ermælte allernaadigste Kongl: Mandatt, hvor efter ieg forvendter er retmæssig kiendelse, som 
agtis at tilsvaris af Østerlaurskier sogn dend 19 may 1703. Olle O:A:S: Andersen navn. Lest inden 
Øster herrits ting Mandagen dend 4 juny 1703. 
 
Mandagen dend 18 juny: Nest efter er igien Øster herrits ting blefven holden Kongl: May: 
Amprskrifver Sr: Hans Henrik Skaars fuldmægtig Hans Hiort. Eskede dom baade ofver Olluf 
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Andersen, og it Qvindfolk ved navn Karen Mogensdaatter begge af Østerlaurskier sogn, som hand 
hafver begaaed leiermaal med efter forleeden tings i rette sættelse, Anders Andersen af 
Østerlaurskier sogn møtte paa sin broder Olluf Andersens weigne, og beraabte sig paa at  hand var 
wirkelig Soldat udi Kongl: May: tieneste her paa landet, som, hand vil bevise til nest ting hvor efter 
hand da vil formeene sig fri for bøderne at betalle, og skriftt at stande efter Kongl: Maridatt: 
Qvindfolked møtte endnu ike efter paaraabelse Thi beroer med doms ober begge, indtil Mands 
persohnen hafver ført at hvis hand kand hafve at formeene at befri sig for tillallerne  med. Anno 
1703. Ven 20 augusty: er igien Øster herrits ting vorden holden holden Kongl: May: Ampt skrifver 
tiener Mads Wolfsen eskede domb ofver Olluf Andersen som er gift mand boende paa Kirkens 
grund i Østerlaurskier sogn for leiermaal i Ekteskab begaaed hafver, forde Olluf Andersen møtte 
endnu ike efter dend hammen til endelighed gifne laugdag, mens Laurs Ridder paa hans weigne 
frembød en sedel paa slet papir fra hans Capitain Hans Koefoed at forde Olluf Andersen skal være 
feltpiber under it National Compagnie: Hvilken sedel ej i retten kunde imodtages, og for det øfrige 
blef Domb afsagt, som lyder saaleedis som følger. 
 
Dom om end skiøndt at Olluf Andersen Udbygger i Østerlaurskier sogn, baade self og ved sin 
broder Anders Andersen skriftlig, og mindelig hafver paastaaed at blifve fri for at bøde for 
leiermaal, og skrift at stande fordi hand skulle være werkelig Soldat eller frltpiber under ded anded 
National Soldater Compagnie paa Borringholm, hafver hand dog ingen liwlig beviis der om for mig 
fremførtt efter lang gifven Delation. Ej heller tør ieg uden allernaadigste ordre der om fremlæggis 
understaa mig at fri dømme slige persohner, som alle erre bønder og udbyggerne, og deris Sønner 
som ere Enroutered for Soldater til land værn, og ej gevorben Soldater. Thi der findis ingen paa 
landet. Som joe tiener til land wærhr, men til finder ham at lide efter lowen paa sin yderste 
formén. Nemlig hans boes laad. Naar ald beviislig Gield, og denne Processes omkaastning først er 
afdragen, at være til hans Kongl: May: Hiemfalden, Qvindfolked Karen Mogensdaatter til findis 
iligenaade at betalle sine leiermaals bøder til Hans Kongl: May: med 12 laad sølf eller 6 Rixd., og 
ded med foraarsagede omkaastning inden 15 dage under namb, og wurderings hors hende i 
hendis Goeds hvor hun eller ved findis af mangel for betalning, da at lide paa kroppen efter lowen, 
des til vidnisbiurd under mit Signeter. Actum Anno Die it Loco Ut Supra.      Henrik Skaar. 
 
Som blef tilsammen for Olluf Andersen, og hans ekte hustru paa berørte hans boepæhl oplæst, 
hvor saa først for Olluf Andersens ekte hustru Elsebeth Niels daatter nu ded denne forretning 
anordis laug wærge Jens Nielsen hendis broder boende i Østerlaurskier sogn, hvor saa fore fantis 
efter skrefne boe, og middeler som Olluf Andersen og hans hustru er tilhørende som af berørte 
2de mænd er blefven taxered, og er følgende nemlig. En sort brun stierned half gilled hest 5 Sld., 
en sort blaked gl. Hoppe 2 mrk., en bleg røgged Koe 5 Sld., en sort belted Qvige 4 Sld., 4 Faar á 3 
mrk er 3 Sld., 3 Lam á 2 mrk er 6 mrk., en sort belted Soe med en Soegris for 3 mrk., en liden gl. 
mæssing kedel for 2 mrk., it half sengested 2 mrk., endnu it dito for 2 mrk., I stuen, en ullen, og 
linnen ofver dynne for 3 mrk., it ullet graae ranned under dynne waar for 1 mrk., en linnen gl. 
hofdynne 8 skl., it gl. blaargarns lagen 1 mrk., en gl. seies uden bom 8 skl., 2 gl. straae bonds 
tønder á 4 skl er 8 skl., nok 2 gl. tønder 8 skl., en gl. kalke tønde 4 skl., en half tønde 4 skl., en gl. 
liden øpse 4 skl., en gl. wogn foruden jern beslag paa juhlen en hammel med tøm og halseeler 
sampt jern nagle 2 mrk., it aar med bihl 12 skl.,  
Sæden. En tønde Biug som er saaed er heel ringe i sin vegt er sat for 7 mrk., 1. tønde en skeppe 
hampe som er saaed for 6 mrk., en skeppe Rug som er saaed for 6 mrk.,  
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Summa Andrager forskrefne angifven for hafve penge 28 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Olluf Andersen, og hans hustru med sin laug wærge om de viste noged 
videre til dette boes middel de det nu vilde angifve der til de svarede nej at de ike viste meere at 
angifve end forskrefved staar, som de med and vilde bekræfte.  
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield, og er der til giort udlæg som følger. 
Hans Munk i Østerlaurskier sogn fordred laante penge 4 Sld. 1 mrk. 12 skl., udlagt en sort brun half 
gilled Hest 5 Sld., til ofvers 2 mrk. 4 skl., :/: 
Hellis Mefvesen i Østerlaurskier sogn fordred laante penge 3 Sld., tillagt her for 4 Faará 3 mrk er 3 
Sld., :/: 
Christian Hansen i Gudhiem fordred for en otting sild 3 mrk., her for er giort henviisning hos Hans 
Munkis udlæg 2 mrk. 4 skl., it aar med bihl paa 12 skl., :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter hans sedel penge 4 mrk. 10 skl., udlagt 2 Lam á 2 mrk er 1 
Sld., it blaargarns lagen 1 mrk., til ofvers 6 skl., :/: 
Jens Pedersen i Østerlaurskier sogn fordred for 4 potter brende vin, og en skeppe sat penge 2 Sld. 
2 mrk., udlagt en tønde Biug som er saaed er heel ringe i vegt for 7 mrk., en sort blaked gl. Hoppe 
2 mrk., en gl. seis uden bom 8 Sld., 2 gl. straae bonds tønder for 8 skl., :/: 
Gierdt Fardver i Rønne lod fordre 8 Sld., udlagt 2 straae bonds tønder á 4 skl er 8 Skl., :/: 
Mogens Joensen i Østerlaurskier sogn fordred Koe lie 4 mrk., og for skrædder løn 2 mrk er 6 mrk., 
udlagt en tønde en skeppe haure som er saaed for 6 mrk., :/: 
Peder Joensen ibiden fordred skræderløn penge 3 mrk., udlagt en sort belted Soe med en Soegris 
for 3 mrk., :/: 
Jep Rasmusen i Østerlaurskier sogn fordred 8 skl., udlagt en half tønde 4 skl., en gl. liden øpse 4 
skl., :/: 
Olluf Pedersens søn Rømmer Ollufsen fordred skoemager arbieds løn penge 8 skl., udlagt en linnen 
gl. hofved dynne for 8 Sld., :/: 
Hans Jensen i Meelsted fordred penge 14 skl., udlagt en gl. kalke tønde 4 skl., af wognen 10 skl., :/: 
Skifteforwalteren for  sin umage, og hans fuldmægtigis i alt 4 mrk., Skifteskrefveren for sin umage i 
alt 6 mrk.,  
Wurderings mændene fordris umage hver 1 mrk. 8 skl., for disse 2 Sld. 3 mrk. 8 skl., Udlagt en sort 
belted Qvige 4 Sld., til ofvers 4 mrk. 8 skl.,  
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner til penge 17 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Blefver udi behold 11 Sld. 4 skl.,  
hvor af Olluf Anders anpart som hans Kongl May: er hiemfalden er 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., og Olluf 
Anders hustruis anpart er 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., hvor for en hver her efter skeer udlæg som følger, 
hvor ved dette skifte i forskrefne maader er slutted dette saa at være Passered. Testerer. Gregers 
Christensen.  H: Brugman.  Olluf O:A: Andersen. 
 Jens J:N:S: Nielsen.     Per P:M: Mortensen.           Hellis H:M: Mefvesen 
 
For Olluf Andersens anpart som hans Kongl: May: Hiemfalden som er 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt en 
bleg røgged Koe for 5 Sld., it Lam for 2 mek., af Olluf Andersens hustruis anpart de 2 skl., :/: 
Olluf Andersens hustruis laad er 5 Sld. 2 mrk. 2 skl., udlagt en liden gl. mæssing kedel 2 mrk., it half 
sengested for 2 mrk., nok it dito 2 mrk., i stuen en ullen og linnen ofverdynne 3 mrk., it gl. ulled 
graae ranned under dynne waar for 1 mrk., af wognen 1 mrk., en skeppe Rug som er saaed 6 mrk., 
af forde sort belted Qvige at hafve 4 mrk. 8 skl., Ved Diderik Wolfs udlæg 6 skl., til ofvers forde 2 
skl., :/: 
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Anno 1704 Dend 28 July. Hafver vi efter skrefne møtte Paa dend 18 gaard i Røe sogn hvor Hans 
Ollufsen Skow boede, og døde, efter hammen udi skiftebrefved til  Endelighed slutted dend 28 
February nest afwigte 1704. afsatte Holds Goeds til dend 19 Steelsen bemælte S: Hans Ollufsen 
Skov med sin efter lefvende Hustru under fæste hafde, og nu efter hans Kongl: May: Allernaadigste 
gifne befalning til det loflige Rente Cammer Colligioo og de Høye Respeotive Herres igien ergangne 
ordre til Høy Edle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober Commendant og Amptman Waldemar Reedt  
Efter der om samme ordris videre indhold datered dend 19 December Aa. 1703: som formælder 
saaleedis. Og bestaar dend anpart Holdsgods efter samme skiftebrefs indhold udi efterskrefne 
som udi skifte betienternis Nemlig. 
Paa Høyedle og welb: Hr: Obersten, Waldemar Reedts weigne hans fludmegtig Capitain Gregers 
Christensen boende i Aakirkebye og skifteskrifveren Henrik Brugman der ofverværelse, og udi Jens 
Pedersen og Hans Andersen Smid begge af Rønne deris nerværelse paa arfvingernis  wegne, af 
Niels Larsen og Hans Jensen begge af Røe sogn er taxered og befunden saaleedes 

 
En røed Hoppe med gul rompe, og maven før sat for12 Sld., nu taxered 10 Sld., en sort brun Hoppe 
før sat for 10 Sld. Nu sat for 8 Sld., en sort stierned Hest gilling før sat for 11 Sld., nu taxered 8 Sld., 
en gul brun ugilled Hest som det høyre øre er afskaaren før sat for8 Sld., nu sat for 7 Sld., en sort 
Koe før sat for 5 Sld, nu sat for 4 Sld. 2 mrk., en ploug med jern knif og skiær løbere ringe juhl og 
bøsse før sat for 2 Sld. Nu sat for 7 mrk., en træ brake hammel med baste seeler og Cabel hammel 
reeb, og it deele reeb af cabel med 2 jern ringe udi før sat for 1 mrk. 8 skl., nu sat for 1 mrk., en 
jerned hammel med cabel seeler og jern nagle før sat for 1 mrk. 8 skl., nu sat for 12 skl., en gl. 
wogn foruden stier før sat for 6 mrk., nu sat for penge 2 mrk.,  
Summa 40 Sld. 12 skl.,  
Skifteforwalteren for sin salarium med sin fuldmægtig 7 mrk., Skifteskrifveren for sin umage udi alt 
3 Sld., Stempled papir til skiftebrefved for 1 Sld. 8 skl., for disse 5 Sld. 3 mrk. 8 skl., er udlagt en 
røed Hoppe med gul maen og rompe er sat for 10 Sld., til ofvers 4 Sld. 8 skl.,  
Wurderings mændene for deris nu hotte umage 2 mrk., udlagt en gl. wogn 2 mrk., :/: 
Summa forskrefne Prætensioner andrager penge 6 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
Blifver igien til behold 33 Sld. 3 mrk. 4 skl.,  
Som de Ceditorer som udi skifte forretningen efter S: Hans Ollufsen Skouf er indført og ej hafver 
bekommed fuld udlæg imellem skal liqvideris Proqvota efter som deris fordringer udkræfver, nu 
fanttis her paa denne 18 gaard i Røe sogn, nedskrefne boehve om til fore ved sterfboes 
liqvidation: ej er kommen til oplysning, og er nemlig at tings vidne udsted af Rønne byeting af 
Byefougden Christen Laursen datered dend 16 july 1641: S: Tolderen Laurits Mikelsens skiødebref 
datered dend 11 February 1679. som angaar dend gaard S: Hans Ollufsen Skov i Rønne før 
tilhørtte, og solt til Carl Ollufsen i Rønne. It skiødebref udgifved af Hans Ryeman og Jens Rottensen 
med fleere datered Rønne den 13 january Aa. 1679. 
 It Tings vidne af Byefougden Christian Christensen Lanberg udsted af Rønne byting datered dend 
13 january 1680. Hvilke forde brefve med hos følgende smaa brefve blef Enken under forvaring 
stilled indtil videre, og hvis videre til denne forretnings fuldkommelse behøfris kand denne gang 
for tidens korthed ej endebringes men her efter for foris der ved denne forretning denne gangske 
slutted, hvilked at saa er tilganged og Passeret som forskrefved staar Attesteris under vore hender 
skiftestæder Ut Supra  
Gregers Christensen.     H: Brugman.       Jens Pedersen.       Hans H:J: Jensen. Niels N:L: Larsen. 
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Nok afgaar forskrefne beholden Summa som først fuld bereignis for efterskrefne. Anders Poulsen i 
Aakier sogn, som i det skiftebref opretted efter S: Hans Ollufsen Skov for sin fordring er blefven 
udlagt, en sort føllie i tredje aar gl. for 4 Sld., hvilken imidlertiid Sterfboet var under Rosses udi de 
sager skiftebrefved om formælder, var kommen til ylykke og ved den sidste slutning af skifted 
befanttis aldeehlis forladt at indted haab at samme Hors Øeg skulle blifve ved lefved men som 
indted var at udlæge der imod af boeds middel til erstadtning for blef det saa ved at Anders 
Poulsen indted bekom der for, og saa døde samme Hors Øeg strax efter boet, hvor for nu billigt 
eraktis at de 4 Sld., af denne beholdning først udlæggis og Anders Poulsen igien at svare de 
vedkommende den anpart som i berørte Skiftebref ham tilkom at svare, og er for de 4 Sld., nu 
udlagt en slet sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk., :/: 
Nok mangler som Hans Andersen Smid i Rønne ej hafver bekommed erstadtning for, af hans 
forrige udlægge penge 2 mrk., som betallis af en sort stierned Hest gilling at hafve disse 2 mrk.,  
Item Willum Jacobsen i Rønne isteden for it slees lærreds pude waar 1 Sld., og it brue lærredts 
pude waar begge med strik for 3 mrk., er 7 mrk., som er udlagt til denne S: Mands søn, Hans 
Hansen paa sin møderne arfve laad som Willum Jacobsen Wærgede forre, og berørte 2de pude 
waar ved udlæggeds annammelse ike fanttis men var bort staalen, der for istæden til erstadtning 
nu fuld udlæggis for disse oben skrefne 7 mrk., at hafvis betalning af forde sort stiernede Hest 
Gilling at betallis disse 7 mrk.,  
Er saa ded som forskrefne maader fragaar for berørte nu taxerede Holdt Foeds penge 12 Sld. 2 
mrk. 8 skl., 
Ligned blifver saa igien beholden der af penge 27 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Hvor med her efter imod Creditorernis fordringer er liqvideret Proqvota efter som en hver paa sin 
fordring endnu videre til kommer Extrat ofver dend Gield som efter S: Hans Ollufsen Skov paa 18 
gaard i Røe sogn efter slutted skiftebref dend 28 February Aa. 1704. af ded Holds Goeds som udi er 
udlagt  til dend 19 Steel ibiden som hand og hans hustru under fæste hafde og dend 28 july 
berørte aar 1704. er blefven efterseet, og wurdered, hvor om for ham her udi mældis. Endnu 
videre Proqvota skal betallis som er nemlig. 
1. Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skaar til tilkom først penge 14 Sld. 2 
mrk. 13 skl., Der paa forhen i skiftebrefved bekommed udlæg for penge 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., rester 
9 Sld. 3 mrk. 7 skl.,  
2. Capitain Philip Rask i Rønne som tilkom først 25 Sld. 2 mrk. 4 skl., der paa forhen i skiftebrefved 
bekommed udlæg for penge 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., rester 17 Sld. 8 skl.,  
3. Skollemesteren Christian Skriel som tilkom først penge 23 Sld. 3 mrk. 4 skl., der paa forhen i 
skiftebrefved bekommed udlæg Proqvota for penge 7 Sld. 3 mrk. 6 skl., rester 15 Sld. 3 mrk. 14 
skl.,  
4. Willum Jacobsen i Rønne som først tilkom penge 11 Sld., der paa forhen i skiftebrefved 
bekommed udlæg Proqvota for penge 3 Sld. 2 mrk. 9 skl., rester 7 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
5. Anders Jacobsen i Rønne som først tilkom penge 1 Sld. 2 mrk. 10 skl., der paa bekommed som 
mælt udlæg for penge 2 mrk. 2 skl., rester 1 Sld. 8 skl.,  
6. Lars Espersen i Rønne som først tilkom penge 3 mrk. 5 skl., der paa forhen bekom udlæg 
Proqvota for penge 1 mrk., rester 2 mrk. 5 skl., 
7. Peder Terkelsen i Nyelaursker sogn som først til kom i alt penge 35 Sld. 2 mrk. 8 skl., der paa 
forhen i skiftebrefved efter S: Hans Ollufsen bekom med Proqvota udlæg for penge 11 Sld. 3 mrk., 
rester 23 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
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8. Capitain Hans Koefoed boende i Nyelaursker sogn som først tilkom penge 3 Sld., der paa 
Proqvota bekommed udlæg for penge 1 Sld., rester 2 Sld., 
9. Anders Poulsen i Aakier sogn som først tilkom penge 14 Sld. 2 mrk. 12 skl., der paa forhen 
Proqvota bekommed udlæg for penge 4 Sld. 3 mrk. 6 skl., rester 9 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
10. Byefougden Anders Pedersen Fyhn i Svaniche som først tilkom penge 9 Sld. 3 mrk. 4 skl., der 
paa forhen Proqvota bekommed udlæg for penge 3 Sld. 1 mrk. rester 6 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
11. Byeskrifveren Mortten Henriksen Kok i Svaniche som først tilkom penge 2 mrk. 6 skl., der paa 
forhen Proqvota bekommed udlæg for penge 11 skl., rester 1 mrk. 11 skl.,  
12. Svend Monsen Syer i Røe sogn som fordred og først tilkom penge 2 mrk., der paa forhen  
bekommed udlæg for penge 10 skl., rester 1 mrk. 6 skl.,  
13. Peder Pedersen i Aakirkebye som fordred og først tilkom penge 3 Sld. 2 mrk., der paa 
bekommed Proqvota udlæg for penge 1 Sld. 10 skl., rester 2 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
14. Mortten Hansen i Aakier sogn som først tilkom penge 6 mrk., der paa bekommed Proqvota 
udlæg for penge 1 mrk. 15 skl., rester 1 Sld. 1 skl., 
15. Hans Morttensen i Aakier sogn som først tilkom penge 3 mrk., der paa bekommed Proqvota 
udlæg for penge 15 skl., rester 2 mrk. 1 skl.,  
16. Hr: Thue Laursen Songe Præst til Aakirke som tilkom 1 Sld. 2 mrk., der paa bekommed 
Proqvota udlæg for penge 1 mrk. 15 skl., rester 1 Sld. 1 skl.,  
17. Jacob Jørgensen i Nyekier sogn som fordred 1 Sld., der paa bekommed Proqvota udlæg for 
penge 1 mrk. 5 skl., rester 2 mrk. 11 skl.,  
18. Corporal Lars Nielsen i Wæstermarie sogn som fordred 2 Sld., der paa bekommed Proqvota 
udlæg for penge 2 mrk. 10 skl., rester 1 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
19. Deignen Petter Clausen som bor i Røe sogn skal hafve udlæg for 1 mrk. 8 skl.,  
20. Peder Hansen i Røe sogn som først fordred 1 Sld., der paa bekommed Proqvota udlæg for 1 
mrk. 5 skl., rester 2 mrk. 11 skl.,  
21. Anders Pedersen i Røesta fordred 3 mrk. 8 skl., der paa bekommed Proqvota udlæg for penge  
 1 mrk. 1 skl., rester 2 mrk. 7 skl.,  
22. Hans Rasmusen som først tilkom 6 Sld., der paa bekommed Proqvota udlæg for 2 Sld., rester 4 
Sld.,  
23. Henninh Bohne i Rønne som først tilkom penge 11 Sld. 1 mrk., der paa bekommed Proqvota 
udlæg forde skiftebref for 3 Sld. 2 mrk. 14 skl., rester 7 Sld. 2 mrk. 2 skl.,  
24. Hr: Rasmus Jensen Sogne Præst i Wæstermarie sogn som først tilkommer 6 Sld., der paa 
bekommed Proqvota udlæg for 2 Sld., rester 4 Sld.,  
25. Peder Bendtsen i Clemmedsker sogn, og Niels Hansen i Knudskier sogn tilkom først penge 45 
Sld. 3 mrk., der paa bekommed Proqvota udlæg for 15 Sld. 7 skl., rester 30 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
26. Hans Andersen Smid i Rønne som først fordred penge 1 Sld.2 mrk. 2 skl., der paa bekommed 
udlæg for 5 Sld. 1 mrk. 10 skl., rester 11 Sld. 8 skl.,  
27. Bendt Bendtsen i København som først fordred 5 Sld., der paa bekommed Proqvota udlæg for 
penge  1 Sld. 2 mrk. 10 skl., rester 3 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
28. Hr: Hans Ollufsen Sonne i Boehlskier sogn fordred 6 Sld. 1 mrk. 8 skl., der paa bekommed 
udlæg for 2 Sld. 2 skl., rester 4 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
29. Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Müller fordred først 5 Sld. 2 mrk. 9 skl., der paa bekommed 
udlæg for penge 1 Sld. 3 mrk. 7 skl., rester 3 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
30. Peder Rosman i Rønne som først fordred penge 4 Sld. 3 mrk., der paa bekommed udlæg i  
forde skifte for penge 1 Sld. 2 mrk. 4 skl., rester 3 Sld. 12 skl.,  
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31. Carl Ollufsen i Rønne som først fordred 6 Sld., der paa bekommed Proqvota udlæg for penge 7 
Sld., rester 4 Sld.,  
32. Herman Bohne Clausen i Rønne som fordred 1 Sld. 2 mrk., der paa bekommed Proqvota udlæg 
for 2 Sld., rester 1 Sld., 
33. Byeskrifveren Mads Pedersen i Rønne som først fordred 48 Sld. 15 skl., der paa hafver i S: Hans 
Ollufsens skifte bekommed Med Proqvota udlæg for penge 1 Sld. 10 skl., rester 2 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
35. Mads Jensen i Rønne fordred først 6 Sld. 2 mrk. 10 skl., der paa bekommed udlæg for penge 2 
Sld. 12 skl., rester 4 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
36. Olluf Andersen i Røe sogn som fordred penge 13 Sld., der paa bekommed udlæg for 4 Sld. 1 
mrk 3 skl., rester 8 Sld. 2 mrk. 13 skl.,  
37. Lands Tings skrifveren Jens Pedersen Lesler son fordred 3 Sld., der paa bekommed udlæg for 
penge 1 Sld., rester 2 Sld., 
38. Hans Ryeman i Gudhiem som fordred7 mrk. 6 skl., der paa bekommed udlæg for penge 2 mrk. 
8 skl., rester 5 mrk., 
39. Mads Bohne Hermansen i Nexøe fordred 17 Sld. 1 mrk. 8 skl., der paa bekommed udlæg for 
penge 5 Sld. 2 mrk. 13 skl., rester 11 Sld. 2 mrk. 11 skl.,  
40. Giert Jacobsen Won Kempe Farfver boende i Rønne som fordred 1 Sld. 1 mrk., der paa 
bekommed udlæg for 1 mrk. 10 skl., rester 3 mrk. 6 skl.,  
41. Archelie Mesteren Peder Mikelsen i Gudhiem fordred 2 Sld. 8 skl., der paa bekommed udlæg 
for 2 mrk. 13 skl., rester 1 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
42. Jens Smid i Gudhiem fordred 1 mrk. 4 skl., der paa bekommed udlæg for 6 skl., rester 14 skl.,  
43. Anders Rasmusen i Røe sogn fordred 6 mrk., der paa bekommed udlæg for 2 mrk., rester 4 
mrk.,  
44. Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydskier sogn fordred 4 Sld., der paa bekommed udlæg for  2 
mrk., rester 5 mrk. 5 skl., rester 10 mrk. 11 skl.,  
45. Esper Andersen i Røe sogn fordred 5 mrk., der paa bekommed udlæg for 1 mrk. 10 skl., rester 3 
mrk. 6 skl.,  
46. Jens Smid i Røe sogn fordred 1 mrk. 2 skl., der paa bekommed Proqvota udlæg for penge 8 skl 
rester 10 skl.,  
47. Jep Hansen i Østerlaurskier sogn fordred efter for berørte S: Hans Ollufsens skiftebrefs indhold 
6 mrk., der paa bekommed Proqvota udlæg for penge 2 mrk., rester 1 Sld.,  
Summa Andrager forchrefne Gield og Prætensioner som Proqvota skal betallis penge 251 Sld. 2 
mrk. 2 skl.,  
Her imod er behold af det forberørte holds goeds som der til skal bereignis, og Proqvota liqvid hvis 
penge 27 Sld. 2 mrk. 4 skl.,  
Blifver saa der af til en hver af deris betalning penge 7 skl., Hvor for en hver Creditor her 
efterskrefne Proqvota udlæg nemlig: Kongl: May: Amptskrifver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik 
Skaar som fordrer, og rester 9 Sld. 3 mrk. 7 skl., Kand Proqvota bekomme 1 Sld. 4 skl., udlagt af en 
røed Hoppe med gul maan, og rompe at hafve penge 4 mrk. 4 skl.,  
Stads Capitain Philip Rask i Rønne som tilkommer, og rester som, før ermælt 17 Sld. 8 skl., Kand 
der for nu Proqvota tilkommer 1 Sld. 3 mrk. 3 skl., der for udlagt af en sort stierned Hest gilled 7 
mrk. 3 skl.,  
Skollmesteren Christian Skeiel som tilkommer som rester 15 Sld. 3 mrk. 14 skl., Kand der for 
Proqvota tilkommer 7 mrk., udlagt af nu en røed Hoppe med gul maaen og rompe at hafve disse 7 
mrk.,  
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Willum Jacobsen i Rønne som fordrer som rester 7 Sld. 1 mrk. 7 skl., Kand der for Proqvota 
bekomme 3 mrk. 3 skl., udlagt af en sort stierned gilled Hest at hafve disse 3 mrk. 3 skl.,  
Anders Jacobsen i Rønne som paa sin forde og rester 4 mrk. 8 skl., Kand Proqvota tilkommer 8 skl., 
tillagt af en sort stierned Hest gilling at hafve 8 skl.,  
Lars Espersen i Rønne som paa sin fordring rester 2 mrk. 5 skl., Kand der for Proqvota tilkom 4 skl., 
udlagt af en sort stierned Hest at have 4 skl.,  
Peder Terkelsen i Nyelaurskier sogn, paa sin fordring rester 23 Sld. 3 mrk. 8 skl., Kand der for 
Proqvota tilkommer 10 mrk. 8 skl., udlagt af en sort Hoppe hos Byeskrifveren Mads Pedersen at 
hafve disse 10 mrk. 8 skl.,  
Capitain Hans Koefoed boende i Nyelaurskier sogn paa sin fordring rester 2 Sld., Kand Proqvota 
bekomme 14 skl., udlagt af en sort hoppe hos Byeskrifveren Mads Pedersen i Rønne disse 14 skl.,  
Anders Poulsen i Aakier sogn paa sin fordring rester 9 Sld. 3 mrk. 6 skl., kand Proqvota tilkomme 4 
mrk. 4 skl.,  
Byefougden Anders Pedersen Fyhn paa sin fordring rester 6 Sld. 2 mrk. 4 skl., Kand Proqvota 
tilkomme 2 mrk. 13½ skl., tillagt hod Byeskrifveren Mads Pedersen af en Hoppe at hafve disse 2 
mrk. 15½ skl.,  
Byeskrifveren Mortten Kok i Svaniche paa sin fordring rester 1 mrk. 11 skl., Kand der for Proqvota 
tilkomme 3 skl., tillagt hos Byeskrifveren Mads Pedersen i Rønne disse 3 skl.,  
Svend Mogensen Seier i Røe sogn paa sin fordring rester 1 mrk. 6 skl., Kand proqvota bekomme 2 
skl., udlagt af brun ugilled Hest 2 skl.,  
Peder Pedersen i Aakierkebye paa sin fordring rester 9 mrk. 6 skl., kand der for proqvota tilkomme 
1 mrk., udlagt af en sort stierned Hest at hafve 1 mrk.,  
Mortten Hansen i Aakier sogn rester paa sin fordring 4 mrk., Kand proqvota tilkomme 7 skl., udlagt 
af en sort Hoppe hos Byeskrifveren Mads Pedersen 7 skl.,  
Hans Morttensen i Aakier sogn paa sin fordring rester 2 mrk., kand Proqvota tilkomme 3½ skl., 
tillagt af en sort Hoppe hos Byeskrifveren Mads Pedersen 3½ skl.,  
Hr: Thue Laursen rester paa sin fordring 4 mrk. 1 skl., Kand nu Proqvota bekomme 7 skl., udlagt af 
en sort Hoppe hos Byeskrifveren Mads Pedersen 7 skl.,  
Jacob Jørgensen i Nyekier sogn rester paa sin fordring 1 mrk. 11 skl., Kand Proqvota tilkomme 4 
skl., tillagt af en sort Hoppe hos Byeskrifveren Mads Pedersen 4 skl.,  
Coporal Claus Nielsen i Wæstermarie sogn rester paa sin fordring 5 mrk. 6 skl., kand proqvota 
tilkomme 9 skl., udlagt af en gul brun ugilled Hest 9 skl.,  
Deignen Petter Clausen i Røe sogn tilkommer 1 mrk. 8 skl., kand proqvota tilkomme 2 skl., udlagt 
en jernned hammel med behør 12 skl. Til ofvers 10 skl.,  
Peder Hansen i Røe sogn rester paa sin fordring 2 mrk. 11 skl., kand proqvota bekomme 4 skl., til 
ofvers sort Hoppe hos Mads Pedersen 4 skl.,  
Anders Pedersen i Rønne rester paa sin fordring 2 mrk. 7 skl., kand proqvota tilkomme 4 skl., 
udlagt af en sort Hoppe hos Mads Pedersen 4 skl.,  
Hans Rasmusen i Røesta rester paa sin fordring 4 Sld., kand proqvota tilkomme 1 mrk. 12 skl., 
udlagt af en gul brun ugilled Hest 1 mrk. 12 skl.,  
Henning Bohne i Rønne rester paa sin fordring 7 Sld. 2 mrk. 2 skl., kand proqvota bekomme 3 mrk. 
4 skl., udlagt af en røed Hoppe 3 mrk. 4 skl.,  
Hr: Rasmus Jensen paa sin fordring rester 4 Sld., kand der for proqvota tilkomme 1 mrk. 12 skl., 
tillagt af en sort Hoppe hos Mads Pedersen Byeskrifver at hafve 1 mrk. 10 skl., hos deignen i røe 
sogn 2 skl.,  
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Peder Bendtsen i Clemmedsker sogn, og Niels Hansen i Knudskier sogn, paa deris fordringer rester 
30 Sld. 2 mrk. 9 skl., kand proqvota bekomme 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., udlagt af en gul brun Hest som 
det høyere om er afskaaren at hafve disse 3 Sld. 1 mrk. 2 skl., 
Hans Andersen Smid i Rønne paa sin fordring rester 11 Sld. 8 skl., kand proqvota tilkomme 4 mrk. 
14 skl., udlagt af en sort stierned Hest gilling at hafve disse 4 mrk. 14 skl.,  
Bendt Bendtsen i Kiøbenhavn paa sin fordring rester 3 Sld 1 mrk. 6 skl., kand proqvota bekomme 1 
mrk. 7 skl., tillagt af en sort stierned Hest gilling 1 mrk. 7 skl.,  
Hr: Hans Olsen sønner paa sin fordring rester 4 Sld. 1 mrk. 6 skl., kand proqvota tilkomme 1 mrk. 
14 skl., tillagt af en gul brun ugilled Hest 1 mrk. 14 skl.,  
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller paa sin fordring rester 3 Sld. 3mrk. 2 skl., kand proqvota 
tilkomme 1 mrk. 12 skl., tillagt af en røe Hoppe med gul maan og rompe 1 mrk. 12 skl.,  
Peder Rosman i Rønne paa sin fordring rester 3 Sld. 12 skl., kand proqvota tilkomme 1 mrk. 6 skl., 
udlagt af plougen at hafve 1 mrk. 6 skl.,  
Carl Ollufsen i Rønne paa sin fordring rester 4 Sld., kand proqvota tilkomme 1 mrk. 12 skl., tillagt af 
plougen 12 skl.,  
Herman Bohne Clausen i Rønne paa sin fordring rester 1 Sld., kand proqvota tilkomme 7 skl., tillagt 
af en sort stierned Hest gilling disse 7 skl.,  
Byeskrifveren Mads Pedersen paa sin fordring rester 32 Sld. 1 mrk. 7 skl., kand proqvota tilkomme 
3 Sld. 2 mrk. 2 skl., tillagt en sort Hoppe for 8 Sld., til ofvers 4 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Byefougden Daniel Bank i Rønne paa sin fordring rester 9 mrk. 6 skl., kand der for proqvota 
tilkomme 1 mrk., udlagt en træ brake hammel med baste seeler og cabel hammel reeb og it drette 
reeb af cabel og 2 jern ringe udi 1 mrk.,  
Mads Jensen i Rønne paa sin fordring rester 4 Sld. 1 mrk. 14 skl., kand der for proqvota tilkomme 1 
mrk. 4 skl., tillagt af en sort stierned Hst gilling 1 mrk. 4 skl.,  
Olluf Andersen i Røe sogn paa sin fordring rester 8 Sld. 2 mrk. 13 skl., kand proqvota tilkomme 3 
mrk. 12 skl., tillagt af en gul brun ugilled Hest som ded høyer øre er afskaaren 3 mrk. 12 skl.,  
Lands tings skrifveren Jens Pedersen Lesler paa sin fordring rester 2 Sld., kand proqvota tilkomme 
14 skl., tillagt af plougen 14 skl.,  
Hans Ryman i Gudhiem paa sin fordring rester 5 mrk., kand proqvota tilkomme 8½ skl., af plougen 
at hafve 8½ skl.,  
Mads Bohne Hermansen i Nexøe paa sin fordring rester 11 Sld. 2 mrk. 11 skl., kand proqvota 
tilkomme 5 mrk. 1 skl., tillagt af en gul brun ugilled Hest 5 mrk. 1 skl.,  
Giert Jacobsen won Kempen Farfver boende i Rønne paa sin fordring rester 3 mrk. 6 skl., kand her 
for proqvota tilkomme 6 skl., tillagt af plougen disse 6 skl.,  
Archeliemesteren Peder Mikelsen paa sin fordring rester 5 mrk. 11 skl., kand proqvota tilkomme 9 
skl., tillagt af plougen 9 skl.,  
Jens Smid i Gudhiem paa sin fordring rester 14 skl., kand proqvota tilkomme 1½ skl., tillagt af 
plougen at hafve 1½ skl.,  
Anders Rasmusen i Røe sogn paa sin fordring rester 1 Sld., kand proqvota tilkomme 7 skl., tillagt af 
plougen 7 skl.,  
Hans Svendsen i Dyngegaarden i Rydskier sogn paa sin fordring rester 2 Sld. 2 mrk. 11 skl., kand 
proqvota tilkomme 1 mrk. 2 skl., tillagt af en gul brun ugilled Hest 1 mrk. 2 skl.,  
Esper Andersen i Røe sogn paa sin fordring rester 3 mrk. 6 skl., kand proqvota tilkomme 6 skl., 
tillagt af en gul brun ugilled Hest 6 skl.,  
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Jens Smid i Røe sogn paa sin fordring rester 10 skl., kand proqvota tilkomme 1½ skl., af forde 
ugilled Hest tillagt 1½ skl.,  
Jep Hansen i Østerlaurskier sogn paa sin fordring rester 4 mrk., kand proqvota tilkomme 7 skl., 
tillagt af plougen de 7 skl.,  
Saaleedis er Holds Goedsed efter S: Hans Ollufsen Skou udlagt, og tilkommer forde Creditorer 
endnu til rest penge 221 Sld. 3 mrk. 9½ skl.,  
Dette saa at være passeret som forskrefved staar Testerer H: Brugman. 
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Anno 1704 Dend 31 July. er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering Smapt 
Schifte og Liqvidation efter  Sahl: Jens Mikelsen, som boede og  Døede, i it Udhuus beliggende paa  
Deignegaards grunden udi Povelskier sogn, og det Imellem denne S: Mands efter lefvende hustru 
Sidzele Hans Gudbersdaatter, for hende paatog sig efter hendis begiæring at laug wærge Deignen i 
Povelskier sogn at laugwærge for Enken som er  Mogens Madsen. De paa eene side, og paa den 
anden side denne S: Mands samptlige børn  som er med første sin for ham afdøde hustru, Karne 
Morttensdaatter,  
En daatter som hende efter lefved navnlig Anna Jensdaatter nu paa en, og tyvende aar gl. for 
hende har faderen Jens Mikelsen hid indtil wærged, men nu for hende til wærge anordned hendis 
Morbroder Jacob Morttensen boende paa lille bieige gaarden i Wæstermarie sogn som nu her 
tilstæde. 
De andre børn som denne S: Mand med denne sin efter lefvende hustru har aufled er 3 døttre. 
Hvor af  
Dend eldste daatter er Karne Jensdaatter paa 16 aar gl. for hende er nu til wærge anordned 
morbroderen Gudber Hansen boende i Pederskier sogn. 
Dend anden daatter er Margreta Jensdaatter paa 15 aar gl. for hende er nu til wærge anordned 
Morbroderen Søfren Hansen boende i Povelskier sogn. 
Dend yngste daatter er Ellene Jensdaatter paa 11 aar gl. for hende er nu til wærge anordned Mor 
broderen Peder Hansen boende i bemælte Povelskier sogn. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman paa 
samme skifte var, og tilstæde 2de  Wurderingsmænd opmælded   Jep Ollufsen  og Jens Madsen   
boende i Povelskier sogn. Hvor da er forre funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Hused som denne S: Mand i boede, og fra døde, som er 4 stolperum, med hvis der udi jord, og 
nagelfast nu forefindis 7 Sld.,  
En røste nest væsten op til 2 mrk., en soeded Hoppe sat for 8 Sld., en røed skimled Hoppe med it 
brunt Horsføll 6 Sld. 2 mrk., en gl. orbend wogn med høe stier hammel tøm og halseeler 7 mrk., 3 
styker Faar á 3 mrk er 9 mrk., 2 smaa Lam á12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 gl.Gies á 1 mrk er 2 mrk., 9 
unge Gies á 10 skl er 5 mrk. 10 skl.,  
En gl. harre 4 skl., it aar med bihl 6 skl., en lyng rifve 6 skl., en gl. liden mæssing kedel 1 mrk., en 
liden gl. hand qvern 1 mrk 8 skl.,  en gl. spin rok for 2 mrk., en gl. kiste med laas og hengsler 3 mrk., 
it lided drøfte trug 4 skl.,  it gl deigne trug for 12 skl., 3 smaa si bøtter á 2 skl er 6 skl., it sold for 2 
skl., en graa hatt 6 skl., en krobe 6 skl., en sort wadmels mands kioel 12 skl., en skin pels 12 skl., en 
seis med bom og ringe 12 skl., en hvid wadmels fore skiorte for 4 skl., en half skeppe Rug sæd ved 
hused for 7 mrk., it skeppe Rug sæd saaed paa Ødber Pers grund for 4 mrk., it tønde bilig Sæd 5 
Sld., 1½ tønde haure sæd sammesteds for 7 mrk., it skeppe virke sæd sammesteds 3 mrk., nok it 
tønde haure sæd for 6 mrk.,  
Enken blef af skifte betienterne tilspurdt med sin laugwærge om de hafde meere at angifve til 
dette boes middel hvor til de svarede ej videre at være end angifved er og forskrefved staar. 
Summa andrager forschrefne dette Sterfboes angifne middel til 
 penge 43 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Her imod blef angifvem efter skrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield, og Prætensioner, og er 
der til giort udlæg som følger. 
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Efter det skiftebref ganged efter hendis S: Mands første afdøde hustru Karen Morttensdaatter, 
dend 13 july 1686. tilkommer denne S: Mands daatter Anna Jensdaatter som hendis Morbroder 
bemælte Jacob Morttensen i Wæstermarie sogn er wærge fore først af løsøre 17 Sld. 3 mrk. 9 skl.,  
Og hendis S: Moders Ifareklæder som er 10 mrk., er tilsammen 20 Sld. 1 mrk. 9 skl., udlagt en 
soeded Hoppe 8 Sld., en røe skimled Hoppe med it brunt Horsføll 6 Sld. 2 mrk., en arbieds wogn 
med høestier tøm, og halseeler for 7 mrk., 2 Faar 6 mrk., en kiste med laas 3 mrk., en sort 
wadmels kiol 12 skl., en skin pels 12 skl., en seis med bom og ringe 12 skl., 8 unge Gies á 10 skl er 5 
mrk., en garn haspe 6 mrk., til ofvers 1 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Mads Svendsen lod fordre for liig begiengelse efter Accordering penge 6 mrk., 
udlagt it skeppe Rug sæd paa Ødber Pers grund 4 mrk., en skeppe Wike sæd sammested 3 mrk., til 
ofvers 1 mrk., :/: 
Sogne Deignen Mogens Madsen fordred for dagswæk penge, og liig begeingelse 6 mrk., udlagt it 
skeppe Rug sæd ved hused 7 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Peder Hansen i Povelskier sogn fordred for liigkistens bekaastning 9 mrk., udlagt, og indført i forde 
huus for 9 mrk., :/: 
Nok fordred Karne Jørgensdaatter laante penge 3 mrk., indført i hused for 3 mrk., :/: 
Ødber Pedersen i Povelsker sogn fordred jorde leie penge 3 Sld., udlagt af it tønde Biug sæd for 5 
Sld., der af at hafve 3 Sld., :/: 
Karne Rasmusdaatter fordred laante penge 10 mrk., indført i hused for 2 Sld. 2 mrk., :/: 
Jens Jensen i Snogebek fordred 2 mrk., indført i hused for 2 mrk., :/: 
Kirke wærgen Lodvig Simonsen lod fordre kirke penge 8 skl., udlagt 3 smaa sy bøtter á 2 skl er 6 
skl., it sold 2 skl., :/: 
Margreta Jensdaatter fordred wefveløn 1 mrk. 8 skl., udlagt 2 smaa Lam for 1 mrk. 8 skl., ;/; 
Skifteforwalteren for sin umage 4 mrk., Skifteskrifveren for sin umage tilsammen 2 Sld., udlagt 2 
tønder Haure sæd for 3 Sld., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt it skeppe Haure sæd 1 mrk., hos Præstens udlæg 
1 mrk., hos Deignens udlæg 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl er 3 mrk., udlagt it Faar 3 mrk., :/: 
Summa Andrager forschrefne Gield og Prætensioner til penge 37 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Ligned blifver udi behold penge 5 Sld. 3 mrk. 13 skl.,  
Som Enken kand bekomme imod hendis S: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning, og er 
hende der for udlagt af it tønde Biug sæd 2 Sld., indført udi hused 1 Sld., en røste 2 mrk., en 
wadmels foreskiorte 4 skl., 2 gl. Gies 2 mrk., en ung Gaas for 10 skl., en hand qvern 1 mrk. 8 skl., 
en spin rok 2 mrk., en krabbe 6 skl., en harre 4 skl., it aar med bihl 6 skl., en lyng rifve 6 skl., en 
mæssing kedel for 1 mrk., it drøfte trug 4 skl., it deigne trug for 12 skl., ved børne goedsed 1 skl., 
:/: 
Efter anfordring hafde ingen videre gieldis fordringer, at angifve end forskrefved staar, hvor saa 
dette skifte der ved er slutted. Hvilked at saa er tilganged, og Passeret. Som forskrefved staar dens 
til vidnisbiurd under vore hender, og signeter skiftestæden Ut Supra.       H: Brugman.  
Mons Madsen.  Peder Hansen.  Søfren S:H:S: Hansen.   Jep 
Ollufsen.   Jens J:M:S: Madsen. 
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Anno 1704 Dend 12 Augusty. er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Deehling efter  Sahl: Hans Ibsen, som boede og  Døede, paa dend 4er gaard kaldis 
Brødegaarden beliggende udi Røe sogn paa Borringholm, og det imellem denne S: Mands efter 
lefvende hustru Bendte Jensdaatter, for hende blef efter hendis begiæring til laug wærge 
anordned Mogens Clausen boende i Sandwig de paa eene side, og paa dend anden side denne S: 
Mands med bemælte sin hustru auflede børn som er 1. søn og 5 døttre hvor af  
 
Sønnen er Jep Hansen paa 4er aar gl. for hammen er til wærge anordned Farbroderen Peder Ibsen 
boende i Olskier sogn. 
Dend eldste  daatter er Anna Hansdaatter paa 21 aar gl. for hende er  til wærge anordned Fader 
broderen Esper Ibsen boende i Nyekier sogn. 
Dend anden daatter er Kirstene Hansdaatter paa 17 aar gl. for hende er nu til wærge anordned 
Morbroderen Mogens Jensen paa 22 gaard boende i Olskier sogn. 
Dend 3.  daatter er Karen Hansdaatter  nu paa 14 aar gl. for hende er nu til wærge anordned  Niels 
Laursen paa Kraagegaard i Røe sogn. boende. 
Dend 4de daatter er Bendte Hansdaatter paa 13 aar gl. er nu til wærge anordned Faderens 
sødskiende barn Hans Jensen boende i Røe sogn. 
Dend yngste daatter er Boel Hansdaatter paa 10 aar gl. for hende er til wærge anordned Faderens 
Hans Ibsen nær slegt Peder Larsen boende i Stoenisebye i Røe sogn. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd opmælded 
Peder Ollufsen  og Povel Hansen   boende i bemælte Røe sogn. Hvor da er forre funden  og 
Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En stoer sort brun Hoppe 7 Sld., en mindre sort brun og lided stierned Hoppe 8 Sld., en lysbrun 
Hoppe 6 Sld. 2 mrk., en sort snopped og stierned Hoppe for 5 Sld., it sort stierned ugilled fior gl. 
Hestføll 2 Sld., en gul stierned Hoppe for 9 Sld., en brun stok romped gilled Hest 12 Sld., en sort 
Hest gilling 10Sld., en mindre sort stierned Hest gilling 8 Sld.,  
Qveg. 
En sort hielmed Koe 5 Sld., som er paa leie hos Jørgen Jørgensen i Røe sogn. endnu en sort 
hielmed  knefvel horned Koe noged mindre for 4 Sld. 2 mrk., hos Povel Hansen paa leie i Røe sogn. 
en sort stierned og skiolded Koe 5 Sld., endnu en sort skiolded Koe med en hvid plæt paa lenden 
for 4 Sld. 2 mrk., en brun braaged Koe for 4 Sld., en blak hielmed Koe for 5 Sld., en røe braaged, og 
hielmed Koe 5 Sld., en røe braaged og stierned Koe er sat for 4 Sld. 2 mrk., en sort hielmed Tyr 2 
Sld. 2 mrk., en blak grimmed stud for 4 Sld., en sort skiolded, og stierned stud for 3 Sld., en kolsort 
stud for 4 Sld. 2 mrk., en røed bleged stud 4 Sld. 2 mrk., en liden røe braaged, og stierned stuf for 2 
Sld. 2 mrk., en liden bleged stud som er sort om munden for 3 Sld., 
Kalfve. 
En blak hielmed Tyr kalf 1 Sld., en liden tito 2 mrk., en røe skiolded og stierned Tye kalf 2 mrk., en 
kolsort Qvigekalf for 2 mrk.,  
Faar og Lam. 14 gl. Faar á 3 mrk er 10 Sld. 2 mrk., 16 smaa Lam á 1 mrk. 12 skl er 7 Sld.,  

bornholmerting.dk 346



Svin. En hvid galt 4 mrk., 3 smaa galt á 2 mrk. 8 skl er 7 mrk. 8 skl., en hvid Soe for 3 mrk., 3 gl. Gies 
og en Gaase á 1 mrk er 4 mrk., 6 unge Gies á 10 skl er 3 mrk. 12 skl.,  findis 11 unge, og gl. stoke 
med bier udi, hvor af Enken lofved en hver af sine børn i sin tiid at skal hafve en stok med bier udi, 
og resten skal Enken for sig self beholde som Enken og wærgerne saaleedis indbiurdis om 
foreenedis med Enkens laugwærge og de vedkommendis samtyke. 
Kaabber Wahre. 
En kaabber kedel paa en fiering stoer er vegtig til penge 3 Sld., en span stoer gl. kaabber kedel er 
vegtig til penge 1 Sld., en mæssing kedel paa en span stoer 3 mrk., en brøgger kedel med en hatt 
paa dekel, og brende vins piber er vegtig til penge 14 Sld.,  
I Stuen. 
En jern kakelofven som er en bilegger med en jern foed under med skuer, og behør som den i 
stuen findis opsatt 11 Sld.,  
Boehawe. 
En seis med bom og ringe 2 mrk., endnu en seis med bom og ringe for 3 mrk., en liden jern tyfve 8 
skl., en ploug med jern bøsse løbere og ringe for 3 Sld., it gl. aar med bihl paa 1 mrk., it dito 1 mrk. 
4 skl., en ege planke ofver for stuen 5½ alen lang for 1 mrk. 8 skl., 3 fyre bræ samme steds á 12 skl 
er 2 mrk. 4 skl., nok 2 beder fyre bræ der som ligger norden til á 1 mrk 4 skl er 2 mrk. 8 skl., en høe 
reeder wogn med træ suhle hammel tøm og halseeler for 3 Sld., en gl. skov wogn fruden stier 1 
Sld., en gl. træ wogn med en fadding paa jernet hammel tøm og halseeler 4 Sld., en gl. sleede med 
it gl. sleede car paa 2 mrk., en ruhl med jern tappe og skogle der af til  Høe Hartwig Andersen i 
Steenbye dend halfvepart, og den anden halfve part tilhør dette Sterfboe som er taxered for 2 
mrk., en gl. træ tinned hare for 1 mrk., en dito 1 mrk. 4 skl.,  
Paa lofted- 
En ege Ørk med indlagte bilt werk, og 4 juhl der under laasfast for 5 Sld., en liden kiste benk uden 
laas for 3 mrk., 2 fyrre bræder som er sammen slagen til it bord 3½ allen lang for 1 mrk. 8 skl., 2 gl. 
kalke tønder hver 8 skl er 1 mrk., en øltønde for 1 mrk. 4 skl., en stand tønde for 12 skl., en anden 
stand tønde for 1 mrk., en fyrre tømmermands kiste foruden laas 3 mrk.,  
Paa lofted tilled. 
3 gl. tønder á 4 skl er 12 skl., nok i stuen. It fyrre bord med oben foed og skoffe for 1 Sld., it slag 
bord for 1 mrk., it gl. malled fyrre wraaeskab med 2 dørre og laas for penge 5 mrk., nok it fyrre gl. 
malled skab med tvende dørre, og ubrugelige laase for 2 mrk. 8 skl., en gl. fyrre benk norren til i 
stuen 1 mrk. 8 skl., en liden fyrre benk ved kakelofven i stuen for 12 skl.,  
I Køkkened. 
It lided ølcar paa en tønde stoer for 1 mrk. 8 skl., en røste ballig 12 skl., 2 gl. tønder for 8 skl., it 
deigne trug for 12 skl., en haand qvern med huus og jern seiel 6 mrk.,  
Sengeklæder i Øster seng paa lofted. 
En olmerdugs ofver dynne for 3 Sld. 2 mrk., en linnen under dynne 2 Sld., en lang linnen hofved 
dynne 1 Sld., 2 linnen puder med lin waar og strik á 4 mrk er 2 Sld., 2 bruegarns lagen med 2 
breder udi á 6 mrk er 3 Sld., I Wester seng paa lofted. En blaa ranned omerdugs ofver dynne 3 Sld., 
en tveskefteds linnen under dynne for 10 mrk., en linnen hofved dynne for 1 Sld., 2 linnen puder 
med lin waar og strik á 4 mrk er 2 Sld., 2 bruegarns lagen á 6 mrk er 3 Sld., nok paa lofted. En 
lesned benkedynne 4 alen lang for 2 Sld. 2 mrk., en flamsk skage dynne for 5 mrk., en nye syed 
agedynne 6 mrk., it lesned benkedynne ofver waar 3 mrk., it nyt flamsk benkedynne ofver waar 6 
alen lang for 4 Sld. It nytt syed hiønde med skin waar under 1 Sld., endnu it syed hiønde som er gl. 
og med skin waar under 2 mrk. 8 skl., en benkedynne i stuen for bord enden med sort bon syed 6 
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mrk., 2½ alen en lesned benke dynne under winduen i stuen med gul under waar 4 alen lang for 1 
Sld., en liden gl. benke dynne 2 allen lang ibiden for 1 mrk., it røtt bonned hiønde som er lesned 2 
mrk., it syed hiønde med skin under for 1 mrk., nok anføris nu til dette boes middel hvis løsøre 
goeds som denne S: Mand har haft under wærgemaal for sin broder daatter Kirstene Larsdaatter 
saavidt der af nu her i Sterfboet fore fanttis, og er nu af berørte wurderings mænd igien efter seet, 
og taxered saaleedis, en blaa ranned ullen ofver dynne for 5 mrk., en linnenunder dynne for 3 mrk. 
8 skl., it bruegarns lagen for 4 mrk., en bolster under dynne for 2 Sld. 2 mrk., en blaae ranned 
linnen ofverdynne 2 Sld. 2 mrk., en linnen under dynne sat for 5 mrk., it blaargarns lagen før 
taxered for 1 mrk. 4 skl., som ej findis, der imod er nu isteden fremlagt it blaargarns lagen for 2 
mrk. 8 skl., en linnen hofved pude nu sat for 2 mrk., af Ifareklæderne findis it endnu her i boet, it 
par graae fifskaftis bopser 4 mrk., en røe fifskaftes foreskiorte før sat for 6 mrk., nu sat for 4 mrk., 
it Thin dad for 3 mrk.,  
Sæden angaaende saa som den endnu staar paa Marken u indhøsted saa er der af til Sterfboes 
middel anført strøe korned som er efterskrefne nemlig. 
Er saaed 1½ tønde Rug tønden er sat for 2 Sld., er 3 Sld., 5 tønder Biug som er saaed tønden af 
strøe korned er sat gor 6 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 6 tønder strøe Haure som er saaed á tønden 2 mrk.8 
skl., er 3 Sld. 3 mrk., afgrøden af forskrefne strøe korn med engens afgrøde der om blef imellem 
parterne, og der vedkommende aftalt, og paa Sterfboet af handled, at Enken den afgrøde 
beholder, og der imod lofved Enken at vil afreede alt hvis landgielde, tiende, og rettighed som bør 
ydis for denne 4de gaard for indeværende aar 1704. ved hvad navn det hafvis kand, og lofved 
Enken der ved at holde de vedkommende foruden skade i allemaader.  
Tilstaaende Gield. 
Enken angaf at Lars Larsen Tysk nu boende i Clemmedskier sogn, er her til Sterfboet skyldig for 
Koe leie 2 Sld.,  
Item  angaf Enken, at en soldat ved navn Mortten Nielsen under Christians Øske Guarnison: er her 
til boet for it slagte nød skyldig penge 14 mrk., og som disse forde 2de Personer ike nu ver her 
tilstæde saa blef paa Sterfboet aftalt, at de vedkommende berørte tilstaaende gield skal indskrifve 
entten imindelighed, eller ved anden lovlig medfart og hvis der af indkommer, kommer Enken og 
børnen imellem til deehling. 
 Ilige maader angaf Enken at Peder Hansen i Røe sogn er skyldig blefven her til boet for gaarde leie 
afSteenbye gaarden 2 mrk., som Peder Hansen om sider vedstoed som paa for berørte maade 
indre hvis, og det indkommende atkomme Enken og børnen til deehling at for blifve hvis 
Ifareklæder som denne S: Mand hafver at paaklæde sig som var af ringe verdie, og er der for saa 
de vare af skin spunden tøy. Og Allumid skin afhandled paa Sterfboet at Enken skal Ifareklæderne 
efter sin S: Mand beholde, og dem at anvende til børnens nytte. Og paa klædning som der efter 
haanden kand forslide. 
Summa Andrager forschrefne løsøre middel som i dag er registered, og wurdered andrager til 
penge 280 Sld. 8 skl.,  
Og som dagen er forløben saa sluttis denne forretning der ved den igien i morgen endnu videre 
kand foretagis, og til endebringis, dette saa at være tilganged og Passeret som forskrefved staar, 
des til vidnisbiurd under vore hender og signeter Skiftestæden udi Røe sogn. Ut Supra 
 Gregers Christensen.  Henrik Brugman.  Som laugwærge Mogens Clausen  
Peder P:I:S: Ibsen.  Esper Ibsen.         Niels N:L: Larsen.  Peder P:L: Larsen. Hans H:J: Jensen. 
 Peder P:O:S: Ollufsen.  Poul Hansen.  
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Nest paafølgende dend 13 Augusty for berørte aar 1704. er udi forskrefne de ved 
Kommendis nerværelse videre foretagen, og saa Passeret, der med som her efter følger, nemligen 
nok befindis dette Sterfboe at være til bæste som denne S: Mand Hans Ibsen med sin broder Esper 
Ibsen boende i Nyekier sogn som er wærge doe dend yngste S: Markus Hansens som Mankus 
Markusen som formeenis efter landsens vedtegt at nyde sæded udi dend 4 gaard i Røe sogn. hans 
som tyske myndlingen til bæste hafver indfried paa denne 4 gaard og betalt efter der om udstede 
Qviteringens indhold nemlig først som paa skifted efter S: Markus Hansen efter skifte brefves 
indhold datered foran den 3 juny 1695. udi dend berørte 4 gaard er indført for Welb: Hr: 
Landsdommer Ancher Müller 16 Sld., for Mads Koefoed Poulsen 2 Sld. 2 mrk., og for Niels Pedersen 
i Svaniche 5 mrk. 8 skl., og for Mourits Markman 5 mrk., er tilsammen som S: Hans Ibsen efter 
Welb: Hr: Landsdommers reignings sedel med deelt Hans Ibsen hafver indløst, og nu anføris til 
dette boes middel saa som Mourits Markman for sine 5 mrk., har bekommed udlæg efter Markus 
Hans S: Hustru Anna Ibsdaatter, af løsøre goedsed penge 19 Sld. 3 mrk. 8 skl., nok befindis efter en 
Qvitering udgifven af Mortten Hansen da boende i Bedegade i Clemmedskier sogn, datered dend 
24 Marty 1699. hvor udi formældis Mortten Hansen at hafve bekommed sin egen. Saa vel som sin 
søn Hans Morttensens anparter af dend 4 gaard i Røe sogn som S: Hans Ibsen til Mortten Hansen 
hafver betalt og i samme Qvitering henskyder sig til ded skiftebref ganged efter S: Markus Hansens 
hustru Anna Ibsdaatter som sidst var i Ekteskab med bemælte Mortten Hansen, hvilked er datered 
dend 12 Augusty Anno 1697. hvor af befindis at Mortten Hansen anpant hand hafver arfved udi 
den 4 gaard i Røe sogn som S: Hans Ibsen hafver efter forde Qviterings indhold til Mortten Hansen 
betalt, og der for nu til dette boes middel anført penge 109 Sld. 1 mrk., nok hafver S: Hans Ibsen 
betalt til Mortten Hansen efter forberørte Qviterings indhold. Hans søn Hans Morttens anpart af 
den 4 gaard i Røe sogn. som er efter formælte skiftebrefs indhold, og nu til dette boes middel der 
efter anføris penge 24 Sld. 1 mrk. 12 skl., nok befindis efter it skiftebref ganged efter S: Markus 
Hansens daatter Bohl Markusdaatter som S: Hans Ibsen var wærge for datered den 17 Marty og 16 
May 1698. at Hans Ibsen hafver for hendis opvartning, og begrafvelse med videre bekommed 
hendis arfve part som hende tilkom af løsøre, og jorde penge hvor af jorde pengene nu til dette 
boes middel anføris af dend 4 gaard i Røe sogn. som er efter sin S: Fader Markus Hansen  
8 Sld. 2 mrk. 6 skl., Item efter berørte skiftebref efter hendis Moder 12 Sld. 9 skl., som dette boe 
nu til bæste, og nytte anføris i forskrefne maader som er 20 Sld. 2 mrk. 15 skl.,  
Nok befindis efter it skiftebref ganged efter S: Markus Hansens søn Hans Markus datered 30 Marty 
Aa. 1700. at S: Hans Ibsen hafver wærged for hammen, og for sin bekaastning, med opvartning i 
hans svaghed sampt begrafvelsens bekaastning er Hans Ibsen samtyked at nyde af denne for 
berørte 4de gaard i Røe sogn. af forberørte sin myndling Hans Markusens anpart jorde penge som 
nu til dette boes middel anføris som er penge 16 Sld. 2 mrk. 5 skl.,  
Summa andrager hvis S: Hans Ibsen paa denne 4de gaard i Røe sogn hafver indfriet, og betalt, og 
nu til dette boes middel anført i alt penge 190 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Efter it skiødebref denne S: Mand Hans Ibsen af alle sine med arfvinger er gifven datered Olskier 
sogn 1. Juny Aa. 1695. som nu blef læst og paaskrefven, befindis denne S: Mand Hans Ibsen, og 
hans hustru Bendte Jensdaatter at være berettiged den 23 gaard i Steenbye i Røe sogn,hvilken 
gaard med ald sin tilliggende jord og eiendom nu for videre bekaastning der med at spare saa som 
S: Hans Ibsens efter lefvende Enke bemælte Bendte Jensdaatter efter lowen sin lifstiid kand være 
sædted berettiged udi forde 23 gaard u Steenbye i Røe sogn. af wurderings mændene med Enken 
og hendis laugwærgis sampt børnens wærgers villie, og samptyke som den nu forre findis med sin 
berigning, og alt blef anslagen for penge 120 Sld., Imidlertiid at Enken i forskrefne i forskrefven 
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maader beholder gaarden, forelæggis Enken at hun holder ved hæld: som forsvarligt, og rett kand 
befindis i sin tiid, saa at de myndige, ej lider nogen skade. 
Summa Andrager forschrefne begge gaarder og parter der udi til  
penge 310 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Summa Summerum andrager dette Sterfboes fulde middel til penge 591 Sld.,  
Saa blef Enken med sin laugwærge og tilstæde værende børnens wærger af skifteforwalteren til 
spurdt, om de viste endnu meere at angifve til dette Sterfboes middel der til de svarede at dem ej 
meere var witterligt, end angifved er, og forskrefved staar hvor ved denne registering er slutted. 
Her imod blef angifven efterskrefne Gield som Sterfboet er skyldig, og hvis videre her paa Sterfboet 
Prætenderedis som er efterskrefne nemlig. 
Hans Køllere af Røe sogn som er Jep Kølleris Søn som boer paa dend 2 gaard i bemælte Røe sogn 
møtte paa denne 4er gaard i Røe sogn. og erbød sig at vil antage de wærge maaler for hans S: 
Broders Markus Hansens 2de sønner Jep og Markus Markusøner efter som ingen anden der til er 
nermeere efter lofven som Hans Køller nu formente, og til dend ende hafver hand, og saa laded 
udsige Hans Ibsen som nu ved døden er afgangen fra den bemælte 4de gaard. Saa vel som, og 
inden Nørre herrits tings rett erbød saa mange penge Hans Ibsen eller nu hans arfvinger i samme 
4de gaard bestaaende hafver, om hvilken bemælte udsigelse pengenis opbud og videre Hans 
Køllere med fordreligste fra samme ret, vil er varte dom, og som ingen inden retten hafver villed 
imod taged samme penge, saa er biunder Hans Køller sig, at vil erhvere samme penge  om nogen 
den vil modtage, her paa skifted og imidler tiid formoder, at skifteforwalteren til finder Hans Køller 
bemælte wærgemaal for Jep Marhusen, og Markus Markusen at annamme hvor Hans Køller da 
nermeere vil erfare, og der hos med vidnisbiurd, og Docomenter beviste, at disse at disse 
myndlinger imanke poster :/ mueligt formeedelst det ike af moegerne rettelig formedigste 
uforakt, og misforstand, som Petter Thisen som er Hans Kølleris sødskiende barn nu her lod 
indføre, ere fornermede Enkens Laugwærge, her til svarende, og formente at denne Petter 
Thiesens indførende i Hans Køllers navn, ike bør forgyldig at anseeis, mens formoeder at Enken 
nok her efter paa dend 4de gaard blifver besiddendes indtil saa lenge at Esper Ibsen paa sin 
myndling og jord draatens weigne, hende lovlig udsiger, og hun med udsigelse til kommer af 
hammen nemlig.  
Esper Ibsen sine penge som her paa skifted tilfalder, og hvad sig wærge maaled for Jep Markusen 
angaar siufnis laugwærgen at være raadeligt at en boefæste mand der til blifver anordned, saa 
som Hans Køller er ungcarl, og ej nogen boepæhl eller noged goeds hafver ved at hefte, 
belangende Petter Thiesens paastand er angaaende anlangende Markus Markusen som er jord 
draat til denne 4de gaard er joe en vederheftig mand nemlig hans Mordroder Esper Ibsen wærge 
fore, og ike ved kommende dette skifte, om dens wærgemaals forandring, og dend paastand, som 
er giort at mynlingen udi en, og anden maade skal være fornermed slal Hans Køller vel ike kunde 
bevislig gott giøre, Hans Køller ved Petter Thiesen er ikun skifteforwalterens kiendelse begiærende 
paa forde hans indførte, om wærge maalerne, og det laug wærgen Mons Clausen foregifver at 
Hans Køllere ej er boesat, eller hafver noged goeds, besvaris saaleedis at Hans Køllere er biunder 
nu straxsen her paa skiftesteded at vil paa sin broder børns weigne, og demmen til bæste lefvere 
saa mange penge som dette boe i denne 4de gaard tilgoede hafver. Hvilked hand formeener en 
Coution god nok imod bemælte wærge maaler eller til ofverflod stillede Hans Køller her sin Fader 
Jep Køllere af Røe sogn som foruden pengenis betalning, erbød sig at være, og blifver Contion for 
bemælte sin søn Hans Køllere, saavidt af disse wærge maaler i alle tilfælde kand Prætenderis, 
Esper Ibsen tilspurdte Jep Køllere om hand har forstrakt sin søn Hans Køllere, med de penge som 
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hand frimbiender at vil gifve for Sterfboeds anpart i dend 4 gaard i Røe sogn. Petter Thiesen paa 
Jep Kølleris weigne svarede, at hvis pengene sig angaar som Hans Køller inden skiftesteden 
opbiuder, formeener hand ingen af disse efter spørgende skal kræfve hammen i rengeste maader 
at efter spørge, Esper Ibsen sagde ej at vel afstaa siht wærge maal som hand saa lenge, har haft for 
Markus Markusen da hand var lided ofver aar gl. og forholde sig at rette efter det skiftebrefs 
indhold ganged efter bemælte mynlings Moder dend 12 Augusty 1697. baade wærge maaled, og 
den 4 gaards adgang angaaende, og hvis videre Hans Køllere hafver Esper Ibsen at tiltalle formeen 
Esper Ibsen med lovlig beviis at søge Esper Ibsen der for til hans rette forum, Petter Thiesen paa 
Hans Kølleris weigne foregab at naar wærge maalerne som før af Hans Køller er begiært blifver 
hammen med behørige skiftebrefve , og Documenter tilstilled saa vil Hans Køller lovligen beviste 
at disse Markus Hans. 2de sønner af wærgerne i mange maader er høyligen formeened, og nu som 
tilfore begiær skifteforwalterens kiendelse der paa, ydermeere formeen Esper Ibsen at Jep Køller 
ike kand antagis for bemælte sin Søn Hans Køllere at Cavere formedelst at S: Markus Hansens 
benefnte 2de sønner Jep, og Markus Markusen, skal arfve Jep Kølleris Hustru som er deris 
Fadermoder naar hun hænder ved døden at afgaae hvilken aarsage Jep Køllere ike kand Cavere, 
med sin hustruis Jorde goeds hvor udi mynlingene i sin tiid skal hafve laad, oggefned, og de penge 
som Hans Køllere nu her opbiunder formeener Esper Ibsen at bemælte mynlinger bør at hafve 
laad, og deehl af sin tiid, saafremt samme penge tilhør Jep Køllere self eller, og Hans Køllere 
pengene i fællig aufled hafver og hafver Hans Køllere, eller Jep Køllere laant samme penge af 
fremed folk, formeener Esper Ibsen at de da ej bør at komme her denne 4 gaard i Røe sogn, Jep 
Køllere ved Petter Thisen imod denne Esper Ibsens ved Mons Clausen indførtte meening. 
Cautionen angaaende, befinder sig stoerliden fornermed, og flottered, af bemælte Esper Ibsen, 
hvilket hand sig vil hafve for beholdet, at paatalle og imidler tiid formoder Petter Thisen endnu 
som før kiendelse efter paastand om wærgemaalerne for S: Markus Hans børn. Thi naar Hans 
Køllere samme wærge maaller som hand at varligen paastaar, bekommer skal Clarlig som før er 
mælt beviisis, at disse 2de børn skal befindis høylig fornermed, og brøst holdende i Esper Ibsen 
begiærte at Petter Thisen vilde navngifve udi hvad paast dee 2de børn erskeed for kort, og var 
Esper Ibsen legiorende at de skiftebrefve som hand og hans broder Hans Ibsen tilfore hafde under 
hænder maa ham Esper Ibsen nu igien her paa skifted tilstilled. Skifte forwalteren, her til mældede 
at hvad sig parternis paastand er angaaende for det første det wærge maale som S: Hans Ibsen 
hafde under formynderslab for Jep Markusen som nu er ledigt og nu med en wærge skal forsiufnis 
da kand for billigt, eraktis at Hans Ibsen Køllerrre det wærgemaal for bemælte mynling kand 
betroes, helst og fordi at hand ved sin fader Jep Køllere, som her for skifteretten nu indgaar for 
bemælte sin søn at Cavere fuld kommelig for dette wærgemaal har Jep Markusen, der foruden 
opbiuder Hans Køllere efter hans foregifvende, nu her for retten reede penge med begiæring om 
nogen dem vil annamme, og imodtage og sagde Hans Køllere at der var 164 Sld., udi 2 poster, og 
en klød som nu her paa bordet blef fremvist, og erbød sig strax at skaffe resten til dem som dem 
med rette kand imodtage, og der foer beordris for bemælte Hans Køllere sig berørte wærgemaal 
for Jep Markusen at antage, og sig der med forsvare ligen at for holde, hvad sig det andet 
wærgemaal belanger da siufnis det at det dette Sterfboe ikun kand vekomme, men hafver hand 
der om at giøre sin paastand besislig, og med sin begiæring paa behørige stæder der om at 
anholde efter lovens tilhold ded øfrige af parternis indførte Prætensioner: Remitteret 
skifteforwalteren til low og rett,  
 Hans Køllere annammede berørte fremvist penge til sig igien saa som ingen nu vilde imodtage 
Hans Køller ved Petter Thiesen foregaf, at efter som Hans Køllere nu af skifteforwalteren er 
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beordred wærge for sin broder søn Jep Markusen, og Hans Køllere ike n straxsen førend hand 
bekommer skifte brefved med som frender dommen, som efter S: Markus Hansen er falden 
destigeste skifte brefved efter S: Anna Mortten Hansens, og hendis 2de afdøde børn, Hans 
Markusen, og Boel Markusdaatter des ligeste, og det skiftebref som er ganged efter S: Kirstene Jep 
Monsens i Olskier sogn. Hvor efter hand sig angifvende kand bevislig giøre, saa beholder Hans 
Køllere, og efter rettning af Mortten Hansen nu boende i Aakier sogn, som nu ike er her tilstæde. 
Item mælder og skifteforwalteren at parterne deris angifvelse ved low og rett skal udføris. Thi 
paastaar Hans Køllere, at ike endelig skifte imellem Enken, og børnene efter S: Hans Ibsen bør skee 
førend hand sin angifvelse efter skifteforwalterens kiendelse hafver bevislig giort, og Hans Køllere 
samme bemælte brefve hafver bekommed, som begiens med faderligste at maatte blifve tilstilled, 
og hos hvem, hand dem skal bekomme, hvor paa Hans Køllere begiærer skifte for walterens 
tilbarlige Assistents med mindre hand der til i sin tiid hvis paa ankis krunde tilsvare hvor ved Hans 
Køllere vil i allemaader holde skifteforwalteren skadisløs. Enken med sin laugwærge saa vel som 
børnens tilstæde værrende wærger formente at ald denne vidt løftighed som ermælte Petter 
Thiesen paa Hans Køllere weigne her udi hafver ladet indføre ike kand være af nogen kraftt og at 
det er dette Sterfboe til besværg, og boet, og arfvingerne til fortingelse. Thi hvad S: Markus Hans 
søn Jep Markusen tilkommer findis indført udi de anførtte Citiret Skiftebrefve som her udi 
formedelst Hans Ibsen som hafver wærged for Jep Markusen skal falled anføris saa at Jep 
Markusen der ved ej nogen skade skal kunde yil søyes, og imod for haabning, at Hans Køllere her 
efter vil hafve noged anden at Prætendere vilde sig der for lowligen er clære, og var indstendig 
begiærende at skifte efter S: Hans Ibsen sin straxsen maatte bringis tilende, paa det Enken, og 
børnen formeldelst ulovlig ophold ike nogen skade skulle tilsøgis, hvor ofver de sig kunde hafve at 
besværge, meldede her til skifteforwalteren at hand efter slig arfvingernis, og wærgernis paastand 
ike understoed sig med dette skifte at giøre nogen ophold, men med skifted efter S: Hans Ibsen nu 
at forte føris, og tilende bringis i det øfrige Refrreret sig til sin forige kiendelse, og Esper Ibsen sin 
anlofvelse saasnart hand hafver brugt omrørte skiftebrefve som hand udi Nørre herrits tings ret nu 
behøfver, at laane Hans Køllere skiftebrefvene paa 8te dagis tiid, mens Hans Køllere tager efter 
rettning der paa sin egen bekaastning, og saa strax Hans Køllere Esper Ibsen som er skiftebrefve, at 
igien tilstille, hvor efter Hans Køllere staa strax hafver de paatalle de poster som hand agter at 
bevislig giøre uden nogen lengere ophold. S: Hans Ibsen befindis at hafve wærged for S: Markus 
Hansen søn Jep Markusen nu Hans Ibsen Køllere er til ordnet at wærge fore, som er hans Faders 
Markus Hansen half broder paa Moderens side, og tilkommer Jep Markusen efter skrefne arfve 
parter, først af dend 4de gaard i Røe sogn efter dend taxt som der paa af 8te mænd, og 
samfrender er sat, hvor om i det sliftebref efter hans Fader afgangne Markus Hansen datered 
dend 3 juny Aa. 1695 møædis, og berørte samfrender forretning med formand Niels Hansen af Røe 
sogn foran datered dend 19 juny 1696 hvor efter denne mynling Jep Markusen tilkommer efter 
riktig udreigning Capital penge 8 Sld. 2 mrk. 6 skl., Feraf reignis rente fra berørte tiid til dato er 
penge 3 Sld. 1 mrk. 8 skl., nok tilkommer denne myndling efter sin S: Moder Anna Ibsdaatter som 
sidst var i ekteskab med Mortten Hansen efter det efter hende ergangne skiftebref datered dend 
12 Augusty 1697. til kom denne mynling af løsøre goedsed først efter Faderen it brunt Horsføll 6 
mrk., af Ifareklæderne 5 Sld. 10 skl., af høet 2 mrk., og efter dens Morbroder Kirstene 
Monsdaatters skiftebref datered dend 16 may 1698 af løsøre goedsed 4 mrk., 1 skl., og af 
Ifareklæderne 1 mrk. 6 skl., er tilsammen 8 Sld. 2 mrk. 1 skl., Som Jep Markus Morbroder, og forige 
wærge Peder Ibsen efter ded skiftebref efter hans broder Hans Markusen opretted dend 30 Marty 
1700: er blefven got  giort imod den opforstring Peder Ibsen paa Jep Markusen hafver anvendt, og 
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bekaasted efter der om samme skiftebrefs indhold, hvorimod bemælte Morbroderen Peder Ibsen i 
Olskier sogn nu lofvede at vil gifve sin søster søn Jep Markusen ham en Hest saa god som 8 Sld., 
naar Jep Markusen var der saa mæktig at hand self kand antage samme Hest og den self forsørge 
skal Jep Markusen Hesten af sin Morbroder Peder Ibsen bekomme videre befindis efter berørte 
denne mynlings S: Moders skiftebrefs indhold at Jep Markusen tilkommer af den 4 gaard i Røe 
sogn efter sin Moder arfved Capital penge 24 Sld. 1 mrk. 2 skl., der af rente fra dend 12 Augusty 
1697. og til dato er penge 8 Sld. 1 mrk. 12 skl., Summa i gaar Capital 32 Sld. 3 mrk. 8 skl., rente der 
af 11 Sld. 3 mrk. 4 skl., Endnu befindis efter det skiftebref opretted efter S: Hans Markusen at 
denne mynling hans broder Jep Markusen tilkommer af dend 4 gaard i Røe sogn penge 8 Sld. 4 skl., 
deraf rente siden skiftebrefveds dato dend 30 Marty 1700. og til dato er penge 7 mrk. 2½ skl., 
Summa Summarum andrager det som denne mynling tilkommer af den 4 gaard i Røe sogn Capital 
40 Sld. 3 mrk. 12½ skl., og rente penge 13 Sld. 2 mrk. 6 skl., Hans Køllere paastod at vil hafve 
indførsel i den 4 gaard i Røe sogn for paadragende renten af forde hans mynlings Jorde penge for 
berørte gaard, og wærge penge formodes ike at stædis efter som nogen rentis, rente er bereigned 
efter som børnens undeehler med rente af deris jorde penge som for Jep Markusen er anreigned 
fremlagde Enkens laug wærge en 8 mands forretning med formand Lars Monsen af Rydskier sogn 
foran datered 27 January Aa. 1699 opretted paa denne 4de gaard hvor udi mældis at denne 4 
gaard aarlig kand taale ar gifve til leie i alt 4 Sld., hvor af enhver indtersered skulle nyde Proqvota, 
efter hvilken forretning laugwærge Mons Clausen paastod at de 2de Markus Hansens børn for 
deris anparter i gaarden som i berørte 4er gaard endnu restere isteden for rente bør at nyde 
andeehl Hans Køllere formente at børnen ingen rente kand fratagis af deris dend 4er gaard 
bestaaende jorde penge laugwærgen Mons Clausen lofved at for skifte for berørte 8 mænds 
forretning fuldkommen beseigled, og under skrefne med de mænd som der under fattis hvilked 
hidnid til er forsammed skifteforwalteren her til mælded at med rentens bereigning maa forblifve 
ved for berørte 8 mænds forretning Saaleedis at hver af disse for berørte S: Markus Hans 2de 
sønner nyder aarlig af de 4 Sld., de 8 mænd af den 4 gaard aarlig hafver kiendt til at gifve til leie 1 
Sld., som Enken og hendis laugwærge for videre Proqvota at for komme, som skal bereignis siden 
skifte er holden efter deris S: Moder datered dend 12 Augusty 1697. og ded for videre Prosses og 
omkaastning der med at spare samme meening indgik denne S Mands Hans Ibsens tilstæde 
værrende børn og arfvingers wærger, og saa tilkommer hver til dato aarlig efter forskrefne 
meening 1 Sld., er udi 7 aar paa Jep Markusens anpart leie i steden for rente 7 Sld., Hans Køllere 
var ej med denne leie fornøget, men vil søge det ved lowlig med fort, og er for de 7 Sld., udlagt en 
sort snopped og stierned Hoppe 5 Sld., en liden røe braaged, og stierned studnød for 2 Sld. 2 mrk., 
til ofvers 2 mrk., paa forskrefne maade tilkommer S: Markus Hansens yngste søn Markus 
Markusen som Corporal Esper Ibsen hans Moder broder boende i Nyekier sogn er wærge fore, 
nemlig af den 4 gaard i Røe sogn lige som hans broder Jep Markusen Capital penge 40 Sld. 23 mrk. 
12½ skl., og i steden for renten efter berørte 8 mænds forretning af leien som ved Jep Markusens 
anpart af jorde pengene er anført 7 Sld., hvor for Enken med hendis laugwærge, og Hans Ibsens 
børns wærger samtyked at forde 7 Sld., er giort indførsel udi de jorde penge Hans Ibsen har 
indfriet paa dend 4 gaard i Røe sogn som er 7 Sld., :/: 
Videre befindis S: Hans Ibsen at hafve wærged for sin broder S: Laurs Ibsen som boede og døde i 
Olskier sogn. hans daatter Kirstene Laursdaatter, og tilkommer hende efter dette efter hendis S: 
Fader opretted skiftebref datered den 3 November Aa. 1700 af løsøre arfve part penge 30 Sld. 1 
mrk. 13 skl., der af reignis rente til dato som er udi 3 ¾ aar penge 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., Endnu 
tilkommer denne mynling af sin S: Faders Ifareklæder tilkomme denne mynling penge 4 Sld. 2 
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mrk.,  Er saa tilsammen som denne mynling Kirstene Laursdaatter tilkommer i forskrefne maader 
penge 40 Sld. 2 mrk. 5 skl., Saa er ved denne S: Mands dødelige afgang nu igien, til wærge 
anordned mynlingens Stiffader Gregers Ibsen i Olskier sogn, og Thor Pedersen faderens slegt 
boende i Rydskier sogn at være tilsiuns wærge og er for Summen de 40 Sld. 2 mrk. 5 skl., nu udlagt 
it sengested som nu findis paa dend 27 gaard i Olskier sogn som S: Lars Ibsen boede. Og døde sat 
for 2 mrk., nok som findis paa Sterfboet dend 4 gaard i Røe sogn hvor S: Hans Ibsen boede og døde 
efterskrefne, en blaae ranned ullen ofverdynne 5 mrk., en linnen under dynne 3 mrk. 8 skl., it brue 
garns lagen 1 Sld., en bolster under dynne nu sat for 10 mrk., en blaae ranned linnen ofver dynne 
10 mrk., en linnen under dynne 5 mrk., it blaargarns lagen for 2 mrk. 8 skl., en linned hofved pude 
2 mrk., it par graae fifskaftes bopser 4 mrk., en røe fifskaftes fore skiorte 4 mrk., it Thinfad 3 mrk., 
en stoer sort brun Hoppe 7 Sld., en røe braaged og hielmed Koe for 5 Sld., en brun stok romped 
gilled Hest for 12 Sld., hos Hans Køllere i Røe sogn af it studnød at have 2 mrk., en sort hielmed Tyr 
for 10 mrk., til ofvers 11 skl., :/: 
Willum Jacobsen i Rønne fordred efter sin sedel, og afreigning som vedgikes i alt 7 Sld. 1 mrk. 14 
skl., udlagt en blak grimmed stud 4 Sld., en sort skiolded og stierned stud 3 Sld., it Lam for 1 mrk. 
12 skl., hos Enken 2 skl., :/: 
Gierdt Jacobsen Von Kempe Farfver boende i Rønne for sin fordring efter sin sedel sam er 3 Sld. 3 
mrk. 6 skl., er udlagt en lysbrun Hoppe 6 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 Sld 2 mrk. 10 skl., :/: 
Hans Ollufsen boende i Rønne kalk slager fordred 2 mrk., Enken med sin laugwærge sagde at der 
restede saa meged hos en mand i Rønne som hafde opbaared kirkens tiende, og hafver lofved at 
vil betalle til Hans Olsen hvis som rester. 
Else S: Henning Bohnis boende i Rønne fordred efter sin sedel som til hendis S: Mand er 
ofverdraged af Trompeteten Hans Larsen boende i Clemmedskier sogn som denne gaards land 
gilde Proossitio er Asigneret som rester for 1703 bog clarring penge 9 Sld. 8 skl., nok bog gield 1 
mrk., er til sammen 9 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en røe braaged og stierned Koe 4 Sld. 2 mrk., en 
liden blegged stud som er brun om munden for 3 Sld., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., it Lam for 1 mrk. 
12 skl., til ofvers 4 skl.,  
Niels Larsen i Røe sogn var self tilstæde og fordred som Enken vedgik 8 Sld. 2 mrk., udlagt en ege 
ørk med bildtwærk og 4 juhl der under laastfast for 5 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., en kolsort 
Qvigekalf for 2 mrk., :/: 
Kirkewærgen Hans Jensen i Røe sogn paa Røe kirkes weigne fordrede som efter Revideret 
regenskab befindis S: Hans Ibsen til Røe kirke ved sin aftrædelse fra kirkewærgens Embede er 
skyldig blefven som kirkebogen om formælder, med capital og rente til 1. may sidst afvigt penge 
60 Sld. 2 mrk. 4 skl., efter der om kirkeskrifveren Anders Pedersens Fyhn til Hans Jensen gifve efter 
retning under hans egen haand datered Svaniche dend 10 Augusty 1704. hvor for med Enken 
hendis laugwærgis, og børnens wærger samtyke efter denne S: Mands Hans Ibsens i lefvende lifve 
self giorde løfte giort indførsel udi dend 23 gaard kaldis Steenbyegaarden som i jord eiendom 
beliggende i Røe sogn for penge 6 Sld. 2 mrk. 4 skl., :/: 
Nok fordred Hans Jensen i Røe sogn laante penge som Enken vidgik penge 7 Sld. 1 mrk., udlagt en 
blak hielmed Koe for 5 Sld., 3 Faar á 3 mrk er 2 Sld. 1 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands udfart, og begrafvelsis bekaastning blef Enken af de vedkommende 
samtyked udlæg af fællids bon for penge 42 Sld., udlagt en sort Hest gilling 10 Sld., en mindre sort 
stierned Hest gilling 8 Sld., en gl. træ wogn, med en fadning paa jerned hammel tøm og halseeler 4 
Sld., en høe reeder wogn med træ suller, hammel tøm og halseeler for 3 Sld., en brøger kedel med 
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it degsel og brendevins pibber for 14 Sld., ved Gierdt Farfvers udlæg at have 10 mrk. 10 skl., it Lam 
for 1 mrk. 12 skl., til ofvers 6 skl., :/: 
Peder Ibsen fordred som vedgikes penge 3 Sld., udlagt en sort skiolded og stierned Koe 5 Sld., til 
ofvers 2 Sld., :/: 
Og som dagen nu er forløben saa sluttis denne forrettning der ved at den end videre kand 
foretagis, og i morgen til Enken Bringis skiftestæden den 13 Augusty 1704. til vidnisbiurd under 
vore hender, og signeter Gregers Christensen.    Henrik Brugman.   Mogens Clausen. Per P:I:S: 
Ibsen. Esper Ibsen.  Mons M:I:S: Jensen.      Niels N:L:S:Larsen. 
Hans H:J:S: Jensen.    Peder P:L: Larsen.   Poul Hansen.  Peder Ollufsen P:O:S: 
 
Videre er med denne forretning igien dend 14 Augusty 1704, udi  de forskrefne vedkommendis 
nerværelse foretagen og Passeret, følgende Anders Hansen som nu tieiner her i boet rester til Sr: 
Mikelsdag nest kommende, opdragende til  penge 10 Sld., udlagt it sort stierned ugilled fior gl. 
Hestføll for 2 Sld., 5 Faar á 3 mrk er 3 Sld. 3 mrk., 10 Lam á 1 mrk. 12 skl er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., til 
ofvers 8 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt 7 Sld. 2 mrk., udlagt en sort stud for 4 Sld. 2 mrk., en røe 
blegged stud for 4 Sld. 2 mrk., til ofvers 6 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning paa Sterfboet at forfatte, dette skiftebref at 
skrifve i alt 14 Sld., udlagt en jern kakelofvn en billigere med skrefver og jern foed sat for 11 Sld., 2 
bruegarns lagen for 3 Sld., I wester seng paa lofted :/: 
Stempled papir til denne forretning for 6 mrk., udlagt en tønde Biug sat for 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage, og ofver værelse i 3de dage hver 3 mrk., er 6 mrk., udlagt 
en tønde Biug sat for 6 mrk., :/: 
Kirstine Jens Rasmusens i Røe sogn fordred efter hendis opsætte sedel for en deehl smaa gl. træ, 
og jern ware hvor om imellem hende, og Enken med hendis laugwærge blef aftalt, og Accorderet 
og foreened af Kirsten Jens Rasmusens skal nyde udlæg her af boet, for penge 6 mrk., og saa ej 
videre hafve at Prætendere hvor af Enken ej meere vil hafve til gielden bereigned med 2 mrk., 
udlagt, der for en tønde Biug af strøe korned er sat for 6 mrk., og naar Enken i fisked lefvere en 
tønde Biug til Kirstene Jens Rasmusens er der med hendis fordring fornøyed og Clar. 
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield, og Prætensioner til penge 231 
Sld. 5 skl.,  
Lignet blifver udi behold og til deehling penge 359 Sld. 3 mrk. 11 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfve part som er penge 170 Sld. 3 mrk. 13½ skl.,  
Dend anden halfve part deehlis imellem denne S: Mands med bemælte sin hustru auflede børn 
som er en søn og 5 døttre. Er der af broderens laad penge 51 Sld. 1 mrk. 10 4/7 skl.,  
Og hver daatters laad er 25 Sld. 2 mrk. 13 2/7 skl.,  
For Enkens Bendte Hans Ibsens anpart som er 179 Sld. 3 mrk. 13½ skl., udlagt af dend 4 gaard i Røe 
sogns indfrielse penge som før ermælt er her til udlagt at hafvis penge 91 Sld. 3 mrk. 12 skl., af 
dend 23de gaard i Steenbye i Røe sogn er her til udlagt at hafves 29 Sld. 2 mrk. 14 skl., ved 
skifteforwalterens udlæg at hafvis 1 Sld. 2 mrk., ved Peder Ibsens udlæg af en Koe 2 Sld., half 
tønde Rug som er saaed 3 Sld., 2 tønder Biug som og er saaed for 3 Sld., 6 tønder strøe haure á 2 
mrk er 3 Sld. 3 mrk., en sort brun lided stierned Hoppe 8 Sld., en gul stierned Hoppe 9 Sld., en sort 
skiolded Koe med en hvid plet paa lenden 4 Sld. 2 mrk., en brun braaged Koe 4 Sld., en ploug med 
jern juhl bøsse løbere og ringe for 3 Sld., it aar med bihl 1 mrk., nok it dito 1 mrk. 4 skl., en half 
part af en ruhl med jern tappe, og skoglle for 2 mrk., en gl. træ tinned harre 1 mrk., en dito 1 mrk. 
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4 skl., it fyrre bord i stuen med oben foed og skoffe 1 Sld., en slagbord 1 mrk., it gl. malled fyrre 
wraaeskab i stuen med en dør, og en laas 5 mrk., en kaabber kedel paa en fiering stoer 3 Sld., en 
span stoer kaabber kedel 1 Sld., en mæssing kedel 3 mrk., en hvid galt for 4 mrk., 3 smaa galt svin 
for 7 mrk. 8 skl., en hvid Soe 3 mrk., 3 gl. Gies og en Gaase 1 Sld., 6 unge Gies á 10 skl er 3 mrk. 12 
skl., en flamsk age dynne for 5 mrk., it nytt syed hiønde for 1 Sld., med skin waar, til ofvers 8½ skl., 
:/: 
Sønnen Jep Hansen paa 4 aar gl. som farbroderen Peder Ibsen i Olskier sogn er wærge for ham 
tilkommer i arf efter Faderen i alt penge 51 Sld. 1 mrk. 10 4/7 skl., udlagt dend 4 gaard i Røe sogns 
af de forde indfriede jord penge er her til udlagt at hafvis penge 26 Sld. 1 mrk. 1 skl., af dend 23de 
gaard i Steenbye i Røe sogn at hafvis penge 8 Sld. 1 mrk. 15 3/7 skl., en sort hielmed Koe paa leie 
hos Jørgen Jørgensen i Røe sogn for 5 Sld., en sort hielmed knefvel harned Koe nogle mindre paa 
leie hos Poul Hansen i Røe sogn for 4 Sld. 2 mrk., en gl. skov wogn 1 Sld., it gl. fyre malled 
wraaeskab med 2 ubrugelige laasse foer for 2 mrk. 8 skl., en benk norden til i stuen for 1 mrk. 8 
skl., 2 fyrre bræder som er sammen slagen til it bord 1 mrk. 8 skl., en liden fyrre benk ved 
kakelofven i stuen for 12 skl., I køkened it lided øl car paa en tønde stoer for 1 mrk. 8 skl., en røste 
ballig for 12 skl., 2 gl. tønder for 8 skl., it deigne trug for 12 skl., en haand qvern med huus og jern 
seiel 6 mrk., en blak hielmed Tyrkalf for 1 Sld., 2 fyre bræder som ligger norden til ofver forstuen 
for 2 mrk. 8 skl., en gl. sleede med it gl. sleede car begge sat for 2 mrk., hos Moderens laad 6½ skl., 
:/:  Her for uden er denne mynling Jep Hansen it røe hielmed Qvigenød bevilged foruden skifte 
som de vedkommende var tilfreds med. :/: 
Dend eldste denne S: Mands daatter er Anna Hansdaatter som hendis faderbroder Corporal Esper 
Ibsen er wærge for hende tilkommer i arf efter faderen 25 Sld. 2 mrk. 13 2/7 skl., der for udlagt af 
dend 4 gaard i Røe sogns indfriede jorde penge er her til udlagt at hafvis penge 13 Sld. 8½ skl., af 
dend 23 gaard i Steenbye i Røe sogn er her til udlagt at hafvis penge 4 Sld. 15 2/7 skl., i dend 
wæster seng paa lofted en blaae ranned olmerdugs ofverdynne 3 Sld., en tueskefteds linnen under 
dynne for 2 Sld. 2 mrk., en linnen hofved dynne 1 Sld., en pude med lin waar og strik 1 Sld., it brue 
garns lagen med 2 breder udi i øster seng for 1 Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk. 11 skl., :/: 
Dend anden daatter Kirstine Hansdaatter som er paa 17 aar gl. som Morbroderen Mons Jensen i 
Olskier sogn er wærge for tilkommer i arf efter faderen 25 Sld. 2 mrk. 13 2/7 skl., udlagt af dend 4 
gaard i Røe sogns indfriede jorde penge er her til udlagt at hafvis penge 13 Sld. 8½ skl., af dend 23 
gaard i Steenbye i Røe sogn er her til udlagt at hafvis penge 4 Sld. 15 5/7 skl., en pude med lin 
waar og strik i wæster seng paa lofted for 1 Sld., it brue garns lagen i øster seng paa lofted med 2 
bræder udi for 6 mrk., nok ibiden en olmerdugs ofverdynne for 3 Sld. 2 mrk., en lang linnen bled 
dynne for 1 Sld., helften af flamsk benkedynne waar 6 allen lang for 2 Sld., til ofvers 2 mrk. 11 skl.,  
Dend 3 daatter er Karne Hansdaatter nu paa 14 aar gl. som Niels Larsen i Kraagegaarden i Røe 
sogn er wærge for tilkommeri arf efter faderen 25 Sld. 2 mrk. 13 2/7 skl., der for tillagt af dend 4 
gaard i Røe sogns indfriede jorde penge er her til udlagt at hafvis penge 13 Sld. 8½ skl., af dend 23 
gaard i Steenbye i Røe sogn er her til udlagt at hafvis penge 4 Sld. 15 2/7 skl., helften af it flamsk 
benkedynne waar 6 allen lang 2 Sld., en linnen i øster seng paa lofted 2 Sld., 2 puder med lin waar 
og strik 2 Sld., en nye syed age dynne for 6 mrk., 2 kalke tønder for 1 mrk., en øl tønde for 1 mrk. 4 
skl., en liden gl. benke dynne under winduen i stuen for 1 mrk., hos Moderen 1 skl., :/: 
Dend 4 daatter er Bendte Hansdaatter paa 13 aar gl. for hende wærger Faderens sødskende barn 
Hans Jensen i Røe sogn tilkommer i arf efter Faderen 25 Sld. 2 mrk. 13 2/7 skl., der for udlagt af 
dend 4 gaard i Røe sogns indfriede jorde penge er her til udlagt at hafvis penge 13 Sld. 8½ skl., af 
dend 23 gaard i Steenbye i Røe sogn er her til udlagt at hafvis penge 4 Sld. 15 5/7 skl.,en blak 

bornholmerting.dk 356



hielmed Tyrkalf for 2 mrk., en seis med bom og ringr for 3 mrk., en liden kistebenk uden laas fr 3 
mrk., en stand tønde 1 mrk., 3 tønder paa lofted á 4 skl er 12 skl., en liden jern tyfve for 8 skl., paa 
lofted en lesned benkedynne 4 allen lang 2 Sld. 2 mrk.,  it lesned benke dynne ofver waar 3 mrk., it 
syed hiønde med skin under i stuen for 1 mrk., it Lam for 1 mrk 12 skl., hos Per Ibsens myndlings 
laad 2 mrk, 11 skl.,  hos tieneste drengen Anders Hans udlæg 8 skl., ved Else Hennings udlæg 2 skl., 
af en tønde strøe Biug som Enken vil svare til 4 mrk., :/: 
Dend yngste daatter er Boehl Hansdaatter nu paa 10de aar gl. for hende wærger Peder Larsen i 
Røe sogn hende tilkommer i arf efter Faderen penge 25 Sld. 2 mrk. 13 2/7 skl., af dend 4 gaard i 
Røe sogns indfriede jorde penge er her til udlagt at hafvis penge 13 Sld. 8½ skl., af dend 23 gaard i 
Steenbye i Røe sogn er her til udlagt at hafvis penge 4 Sld. 15 5/7 skl., en røe skiolded og stierned 
Tyrkalf for 2 mrk., en ege planke ofver for stuen 5½ alen lang for 1 mrk. 8 skl., 3 fyrre bræder 
sammesteds 2 mrk. 4 skl., en stand tønde for 12 skl., en tømmer mands kiste uden laas for 3 mrk., 
it gl. syed hiønde med skin waar under for 2 mrk. 8 skl., en benke dynne for bord enden i stuen 
med sort bon som er syed for 6 mrk., 2½ alen lang en lesned benke dynne under winduen med gul 
under waar 4 alen lang for 4 mrk., it lesned røe bonned hiønde i stuen for 2 mrk., 2 Lam á 1 mrk. 
12 skl er 3 mrk. 8 skl., en seis med bom og ringe 2 mrk., hos søsteren Kirstenis wærge Mons Jensen 
2 mrk. 11 skl., hos Lars Hansen i Rydskier sogn 11 skl., ved udfarten 6 skl., :/: 
Foruden skifte, og deris forhen indførte arfve part efter faderen tilkommer børnen efterskrefne, 
som deris S: Fader før sin død i sin velmagt hafver forundt og foræred dem nemlig, Denne S: 
Mands søn Jep Hansen foruden forde nød tilkommer en gl. Fyrre kiste med hasper paa til en henge 
laas. 
Dend eldste daatter Anna Hansdaatter tilkommer en røe grimmed Qvige nu paa anded aar gl. saa 
og helften i en laasfast fyrre kiste, og hendis søster Boehl tilkommer den som en halfve part i forde 
kiste med sin søster Anna. 
Dend anden daatter Karne Hansdaatter tilkommer en  sort Qvige 2 aar gl. og derforuden helften af 
en fyrre laasfast kiste,og hendis søster Bendte Hansdaatter til kommer den anden halfve part i 
forde kiste med sin søster Karne. 
Dend 3 daatter er Kirstine Hansdaatter til kommer it laas 
Fast fyrre skrin, Boehl og Bendte Hans daattere hafver og en hver sin sorte Qvige 2 aar gl. hvilked 
til vedkommende efter rettning her udi er indført Esper Ibsen som er wærge for S: Markus Hans 
yngste søn Markus Markusen, tillod og samtyked S: Hans Ibsens Enke Bendte Jensdaatter frem 
deehlis at beboe denne 4de gaard i Røe sogn. Saa lenge Esper Ibsen hafver berørte wærgemaal 
under hender, og tilsvar, ind til Enken her efter lowlig vorder udsagt, der Imod lofved Enken 
saalenge hun bare paa gaarden, at holde berørte gaard ved helf, og magt som forsvarligt kand 
være naar hun gaarden endt vigne, forskrefne er saa tilganged, og i alle maader Sosseret som 
foran findis indført, des til widnisbiued under vore hender og signeter. Slutted paa den 4de gaard i 
Røe sogn dend 14 Augusty Aa. 1704. Gregers Christensen. H: Brugman. Esper Ibsen.
 Peder P:I:S: Ibsen. Hans H:J:S: Jensen. 
Peder P:O:S Ollufsen.  Niels N:L:S: Larsen. Peder P:L: Larsen. Poul Hansen.  
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Anno 1704 Dend 28 Augusty. er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter  Sahl: Jacob Fabian Rottensteen, som boede og  Døede, paa 
dend 23 Jord Eiendoms gaard, beliggende udi Øster Lausker sogn. imellem  denne S: Mands efter 
latte hustru Kirstene  Nielsdaatter, for hende blef efter hendis begiæring til laug wærge anordned 
hendis Søn  Hans Jacobsen  som nu boer paa berørte 23 gaard i Østerlaursker sogn de paa eene 
side, og paa dend anden side denne S: Mands med bemælte sin hustru auflede børn og børne 
børn som er 2 sønner og en daatter, der af  
 
Dend eldste søn Bendix Jacobsen Rotterstene, boende i bemelte Østerlaurskier sogn. 
Dend anden søn er berørte Hans Jacobsen Rotterstene, begge fuldmyndling efter lowen. 
Daatteren var afgangne Karne Jacobsdaatter som var i ekteskab med Terkel Jensen nu boende i 
Østermarie sogn efter hende igien lefver en søn og 5 døttre, hvor af  
 Sønnen er Jens Terkelsen. 

Dend eldste daatter er Sidzele Terkelsdaatter. 
Dend anden daatter er Margreta Terkelsdaatter. 
Dend yngste daatter er Karne Terkelsdaatter 
For dem er deris Fader Terkel Jensen self efter lowen wærge. 

 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd opmælded 
Jep Hansen  og Anders Andersen   begge boende ibiden. Hvor da er forre funden  og Passeret som 
her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En soeded Hest gilling 7 Sld., en røe skimled blised Hoppe 5 Sld. 2 mrk., en gl. røe blised Hoppe for 
3 Sld. 2 mrk., it røe stierned fior gl. Hors føll for 3 Sld.,  
Boehawe. 
 En  arbieds wogn foruden stier med træ brake hammel tøm og halseeler, og jern nagle 2 Sld., en 
gl. brun hielmed Koe 4 Sld., 4 Faar á 3 mrk., er 3 Sld., 4 smaa Lam á 1 mrk. 8 skl er 6 mrk., en gl. 
ploug med knif og skiær juhl bøsse, og ring for 6 mrk., en seis med bom og ringe 1 mrk. 4 skl., en 
træ tinned harre 6 skl., en gl. haand qvern huus og jern seiel for 1 Sld. , 2 gl. straae bonds tønder 
12 skl., nok 2 gl. áditoer á 8 skl er 1 mrk., en gl. øl half tønde for 8 skl., en fyrre kiste med laas og 
hengsler for 1 Sld., it fyrre madskab foruden laas for 1 Sld., it gl. wraaeskab med en gl. laas for 1 
Sld., it gl. fyrre bord med foed for 2 mrk., it gl. tørf jern for 6 skl., 
Kaabber. 
En kaabber kedel paa en fiering stoer vog 8 skaalpund á 1 mr. 4 skl., er 2 Sld. 2 mrk., en span stoer 
kaabber kedel vog 3½ skaalpund á 14 skl er 3 mrk. 1 skl., en gl. brøde 4 skl., en gl. tryggeskefteds 
benkedynne 3 alen lang for 6 skl.,  
Denne S: Mands Ifareklæder er efter skrefne som er taxered af bemælte 2de mænd nemlig, en sort 
fifskafteds kiol for 3 mrk., en gl. sort wadmels kiol for 1 mrk., en gl. røed fifskafteds foreskiorte for 
12 skl., it par gl. sorte wadmels bopser 8 skl., en gl. skob skins hufve for 12 skl.,  
Hvis sæd som denne S: Mand hafde for sig self samme beholden Biugen er sat for 1½ tønde á 6 
mrk er 9 mrk., Biuged er sat for 8 tønder Biug á 4 mrk er 8 Sld., Haure er sat for 7 tønder á 2 mrk er 
3 Sld. 2 mrk., ½ tønde Erter sat for 3 mrk., 2 smaa les høe for 2 Sld.,  
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Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre goeds og Ifare klæderne til  
penge 57 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
Samptlig de vedkommende blef af skifteforwalteren tilspurdt om de hafde meere løsøre goeds til 
dette boes middel at angifve. De det vilde angifve hvor til de svarede at dem ej meere løsøre 
goeds viste at angifve som denne S: Mand og hans benefnte hustru nu til hørende med angifved er 
og forskrefved staar,  
Saa blef angifven efter skrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield at Prætensioner, og er der til 
giort udlæg som følger nemlig. 
Welb: Hr: Landsdommer Ancher Müller fordred efter sin sedel her i boet at hafve til goede som 
rester, og vedgikes penge 7 Sld. 1 mrk. 13 skl., udlagt en brun hielmed Koe for 4 Sld., 4 Faar styked 
á 3 mrk er 3 Sld., it Lam 1 mrk. 8 skl., it tørf jern 6 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Hermand Koefoed i Svaniche fordred efter sin sedel som vedgikes penge 5 Sld. 2 mrk. 13 skl., 
udlagt en røe skimled blised Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., 2 straae bonds tønder á 6 skl er 12 skl., ved 
Hr: Lands dommers udlæg 1 skl., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred som vedgikes efter sin sedel indhold penge 1 mrk. 4 skl., udlagt 
en seies med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., :/: 
Bendix Jacobsen i Østerlaurskier sogn fordred efter sin sedel for forstrekning til denne S: Mands 
begrafvelses bekaastning som opdrager i alt til penge 7 Sld. 2 mrk. 6 skl., Her for udlagt en røe 
blised Hoppe for 3 Sld. 2 mrk., it røe stierned fior gl. Horsføll 3 Sld., en haand qvern med hus og 
jern seiel for 1 Sld., en gl. trygge skefteds benke dynne 3 alen lang for 6 skl., :/: 
Diderik Wolfsen i Svaniche fordrer efter arfvingernis ved gaaelse penge 3 Sld. Udlagt en wogn uden 
stier med træ brake hammel tøm halseeler, og jern nagle 2 Sld., it wraaeskab med gl. laas for 1 
Sld., :/: 
Hans Jacobsen i Østerlaurskier sogn fordred for forstrekning til denne S: Mands begrafvelse som 
vedgikes af de vedkommende 9 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt en ploug med knif og skier, juhl bøsse 
løbere og ringe 6 mrk., en træ tinned hare 6 skl., 2 straae bonds tønder for 1 mrk., en ølhalf tønde 
for 8 skl., it fyrre madskab uden laas 4 mrk., it gl. fyrre bord med foed 2 mrk., en brøde 4 skl., 1½ 
tønde Rug for 9 mrk., 2 smaa lees Høe 8 mrk., ½ tønde Erter for 3 mrk., en sort fifskafteds kiol 3 
mrk., it par gl. sorte wadmels bopser 8 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Mikel Monsen ofven Gudhiem i Østerlaurskier sogn fordred som vedgikes penge 3 mrk., udlagt en 
tønde haure for 2 mrk., en sort wadmels kioel for 1 mrk., :/: 
Jens Mogensen i Østerlaurskier sogn fordred som vedgikes 1 mrk., udlagt at hauren ved neste 
udlæg 8 skl.,  ved deignens udlæg 8 skl., :/: 
Peder Jeremiasen Skomager i Gudhiem fordred som vedgikes penge 3 mrk. 8 skl., udlagt 2 tønder 
haure á 2 mrk er 4 mrk., til ofvers 8 skl., :/: 
Anders Jensen i Østerlaurskier sogn for at grafve til denne S: Mands liig 1 mrk. 4 skl., udlagt en 
fifskafteds røe foreskiorte 12 skl., en gl. skob skins foered hufve 12 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Sogne Deignen Olluf Andersen fordred som vedgikes for denne S: Mands liig begiengelse, og 
besilged penge 2 Sld., udlagt 3 Lam 4 mrk. 8 skl., 2 tønder Haure 4 mrk., til ofvers 6 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage for denne gaards liqvidation og skifte i alt 4 Sld. 1 mrk., udlagt, 
bemelte fierings kedel for 2 Sld. 2 mrk. af en soeded Hest 1 Sld. 3 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med dette skifte i alt 4 Sld. 2 mrk., udlagt en soeded Hest gil: 7 Sld., 
der af disse 4 Sld. 2 mrk., blifver saa til ofvers 10 mrk., :/: 
Stempled papir til dette skiftebref for penge 1 Sld. 2 mrk., udlagt af en soeded Hest gilling 3 mrk., 
en span kedel 3 mrk. 1 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
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Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt 2 tønder Haufre 1 Sld., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart kand Enken bekomme udlæg af løsøre goedsed som er resten ofver 
den forskrefne boe skyldige gield og Prætensioner penge 9 Sld. 7 skl., udlagt 8 tønder Biug 8 Sld., 
en fyrre kiste med laag for 1 Sld., ved stempled papir 1 skl., hos Hans Jacobsen 2 skl., ved Anders 
Jens udlæg 4 skl., :/: 
Summa Andrager forskrefne bort skyldige Gield og Prætensioner til 
 penge 57 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
Denne 23 gaard i Østerlaurskier sogn, angaaende, da fremlagde arfvingerne der om it af denne S: 
Mand Jacob Rottensteen er hverfvende laug bydelse udstæd af Øster Herrits ting dend 6 juny Aa. 
1671. sampt og it kiøbebref af Hans Lassen i Østerlaurskier sogn. til denne S: Mand udgifved dend 
10 December 1671. og af inden Øster Herrits ting vedstaad dend 11 Marty 1672. hvor efter 
befindis denne S: Mans denne 23 gaard i Østerlaurskier sogn at være berettiged, hvor efter 
vedgikes nu samptlige denne S: Mands Enken med sin laugwærge og arfvingerne at denne S: Mand 
i sin, og sin hustruis høye alder, og svaghed, at hand inden Øster herrits ting berørte 23 gaard til 
sin børn samptlig hafve laug buden for at imodtage forde 23 gaard for penge toe hundrede Sld., 
hvor paa denne S: Mands yngste søn Haans Jacobsen angaf at hand efter bemælte sin S: Faders 
begiering samme tilbud med Creditorerne hafver antaged og til sin fader indflytted i saa maader 
atskal Jacobsen der for skulle betalle til sin fader Jacob Rottensteen for denne 23 gaard 200 Sld., 
med saa skiel at faderen vilde hafve af bemælte sin søn Hans Jacobsen beholden udi penge, og var 
200 Sld., og ded tredie hundrede vilde faderen hafve uden tagen af husene, og gisuden til 
beugelighed at tære paa aarlig 10 Sld., og som Enken er svag, og senge liggende, og har sin værelse 
paa gaarden i en afbygt lag mente for sig self som denne S: Mand saa hafver for sin død ordineret, 
saa blef af skifteforwalteren til hende henskiked begge wurderings mændene tillige, og med 
følgende, denne S: Mands eldste søn Bendix Jacobsen, og datter manden Terkel Jensen som 
samptlige hørde bemelte denne S: Mand Enkens egne ord, og vedstoed hun oben mælte 
indgaaelse angifvende saaleedis i sandhed ret at være i alle maader, hvor paa Enken og nu 
vedstoed at hendis søn Hans Jacobsen paa de første nefnte 200 Sld., til hende, og hendis S: Mand 
hafver betalt efter deris begiæring i adtskellige maader som hendis S: Mand Jacob Rottensteens 
egen skrefne opskrift om formælder opdragende til penge 121 Sld. 1 mrk. 4 skl., Nok vedstoed 
Enken, og arfvingerne, at denne S: Mand hafver bekommed i sin svaghed til fornødenhed 1 Sld., 
videre vedstoed Enken, og denne S: Mands samptlige arfvinger, efter hendis angifvende, at Hans 
Jacobsen efter sin S: Faders indgaaende løfte, og begiæring, hafver for holded sig med sin fader 
der efter udi 5 aar, til sin faders dødelig afgang, og der for Hans Jacobsen i saa maader aarlig at 
nyde efter foreening 10 Sld., er 50 Sld., blifver saa igien af denne 23 gaard forskrefne anslagelse 
penge 127 Sld. 2 mrk. 12 skl., og videre angaf Hans Jacobsen at hans Fader Jacob Rottensteen 
hafver at tære paa om hand ved døden afgik førend det aarlige som for bemælte er, blef fortæred 
eller, og om Jacob Rottensteen der ofver, lenger lefved, end de kunde blifve fortøred saa skulle 
dog sønnen Hans Jacobsen nyde de 100 Sld., for at underholde sin fader, og moderens lifstiid indtil 
faderen døde, og ej videre, hvor paa skifte for walteren tilspurdte Enken udi wurderings mændenis 
nerværelse, om hende var var bevist, om forde indgaaende Contract, eller foreening der paa hun 
svarede at hun sig der om ike kunde errindre, men hendis forhen giorde angifvende viste hun 
saaleedis at være Passeret, som forhen her udi indført er, hvor for skifte for walterens 
Resolverede: at hand ike kunde bifalde Hans Jacobsen i for berørte sin angifvende, men erakted at 
den øfrige rest som endnu af denne 23 gaard er beholden deehlis imellem Enken og arfvingerne 
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naar først er fra tagen resten som Enken imod denne S: Mands udfart tilkommer som er 14 Sld. 13 
skl., som nu der fra tagis, og Enken i gaarden er indført,  
foreblifver saa igien af denne 23 gaard beholden 113 Sld. 1 mrk. 15 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer først dend halfve part, som er 56 Sld. 2 mrk. 15½ skl.,  
Dend øfrige halfve part deehlis saa som Enken er æld gammel og efter lowen nyder en broderlaad 
udi 3 brødre og en søster laad, er saa deraf en broderlaad 16 Sld. 13 3 /7 skl., og en søsterlaad er 8 
Sld. 6 5/7 skl., og deehlis søsterens laad imellem hendis, og Terkel Jensens børn som er en søn og 3 
døttre er saa deraf sønnens laad 3 Sld. 15 1/5 skl., og hver datters laad 6 mrk. 7 3/5 skl.,  
Belangende sæded eller adgangen i denne 23 gaard i Østerlaurskier sogn, da som Enken vedgaar, 
at denne S: Mand, og hendis egen yngste søn Hans Jacobsen som for ermælt hafver indgaaed, og 
handled, med berørte sin fader foeskrefne foreening, hammen da efter lowens maade kand være 
berettiged sæded og adgangen i forde 23 gaard, efter sin S: Fader Jacob Rottensteens død, saa sin 
hvis billig at Hans Jacobsen en hver sine med arfvingerne der af at bør udløse, som hans broder 
Bendix Jacobsen saa var tilfreds med, og hvad Enken hans moders anpart angaar, da som Enken er 
en ældgammel og svag Qvinde, og ike kand hielpe sig self med er svag, og skrøbelig, og skal holdis 
it menske, som hende daglig skal opvarte med tilsiun varetegt og reenlighed, og Hans Jacobsen 
hende med samme, opvarter tillige skal nødtørftelig under holde, eragtede skifteforwalteren, og 
wurderings mændene billigt at være, efter Accordering med Hans Jacobsen at, hand aarlig for 
alting at vedligeholde med hvis hans moder, og hendis opvarter nødtørftlig behafver aarligen Hans 
Jacobsen at nyde penge 18 Sld., Saa lenge hun hans benefnte Moder lefver, og der som hun lenger 
lefver med som hendis toe berørte anpart kand tilstræke, og blifver fortæred, saa skal Hans 
Jacobsen ej nyde meere der for eller, og forskaffe sin Moder, en hederlig begrafvelse end 
forskrefne hendis anpart kand tilstræke, og lofver Hans Jacobsen sig. I alle maader, dersvarligen, 
og nøyaktelig her udi med sin Moder at forholde at der paa ingen klage skal kunde for aarsagis, 
men der som Hans Jacobsens moder ike lefver saa lenge at forde hendis anpart blifver fortæred, 
saa gottgiøres Hans Jacobsen der af til sin Moder en blilg begrafvelsis bekaastning, foruden hvis 
hans Moder fortæred hafver som mælt er, aarlig af det øfrige om noged ofver blifver, blifver 
hendis fællids arfvinger til deehling efter  hvor ved dette skifte er slutted. Dette saa er tilganged, 
og Passeret Attesteris af   Gregers Christensen.  H: Brugman.         
Paa Enkens weigne Hans H:J:S: Jacobsen,       Bendix B:J:S: Jacobsen.     
 Hans H:J:S Jacobsen,           Jep Hansen.  Anders A:A:S: Andersen.  
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Anno 1704 Dend 29 Augusty. er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter afgangne Rasmus Jensens søn S: Jens Rasmusen som var ved 12 
aar gl. og døde hos sin Moder Kirstene Jensdaatter som nu er i ekteskab med Isser Ringe som boer 
paa dend 17 Jordeiendoms gaard beliggende i Østerlaurskier sogn hvor denne S: Dreng ved døden 
er afgangen, og hans Fader Jens Rasmusen boende paa Gyldens gaarden i Østermarie sogn er 
tilordned at værge foer, og ded imellem denne S: Drengs Moder, bemælte Kirstine Isser Ringis, og  
 
denne S: Drengs fuld søstre ved navn Karen Rasmusdaatter nu ved 14 aar gl. for hende er forhen 
til wærge anordnet hendis Farfaders broder Peder Rasmusen boende paa Skoufholm er som hand 
ved sin hustruis dødelig afgang er paakommen wærgemaal for sine egne børn, er Imellem dem self 
forhen indbiurdis aftalt, som nu tilordnis for Karen Rasmusdaatter at wærge hendis Stiffader 
bemælte Isser Ringe. 
Denne S: Drengs eldste halfbroder er Mikel Jensen som nu er sin egen wærge, og er endnu 
hiemme hos sin Moder. 
Dend anden halfvebroder er Hans Jensen nu paa 18 aar gl, for ham er Mikel Hansen i Smede 
gaarden i Østermarie sogn wærge. 
Dend eldste half søster er Ingeborig Jensdaatter, som var i ekteskab med Hans Issersen, og er ved 
døden afgangen, og har eftelatt sig en søn ved navn Jens Hansen nu paa 4de aar gl. for ham er 
hans Fader Hans Issersen efter lowen wærge, 
Dend anden halfsøster er Margreta Jensdaatter nu paa 16 aar gl. for hende er Hans Rasmusen i 
Østerlaurskier sogn wærge som saaleedis er 4 fulde laader, og 2 halfvelaader nemlig 4 brødre og 2 
søsterlaader. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte møtte 2de mænd Jep Hansen og 
Anders Andersen begge boende i bemælte Østerlaurskier sogn. Hvor da er forre funden  og 
Passeret som her efter følger.  
 
Som denne myndling for berørte S: Fader Rasmus Jensen datered dend 22 juny Aa. 1694. befindis 
denne S: Dreng Jens Rasmusen at tilkomme først efter ergangen Samfrender forretning som i 
samme skiftebref er Citeret tilkommer hammen af dend 17 gaard i Østerlaurskier sogn jordepenge 
52 Sld. 6 1/3 skl., Item tilkommer denne myndling efter it anded skifte opretted efter denne S: 
Drengs afdøde half sødskende Jens Jensen og Boehl Jensdaatter datered dend 22 juny 1694. først 
af jorde penge udi dend 17 gaard i Østerlaurskier sogn som er penge 5 Sld. 1 mrk.,  
Summa Jordepengene som denne myndling forskrefne maader af dend 17 gaard i Østerlaurskier 
sogn tilkommer penge 57 Sld. 1 mrk. 6 1/3 skl.,  
Videre tilkommer denne myndling efter for berørte skiftebref efter sin S: Fader Rasmus Jensen af 
løsøre goedsed 21 Sld. 5 1/3 skl., som bestod udi forskrefne udlæg som ham efter faderen dend 21 
juny 1694 er tillagt en gul brun gilling for 4 Sld., en laasfast nye ege kiste for 4 Sld. 2 mrk., 2 brune 
Qvige kalfve for 6 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., en Faar 1 mrk., en gl. kiste for uden laas for 1 
mrk. 8 skl., 4 straae bonds tønder á 10 skl er 2 mrk. 8 skl., it gl. deigne trug for 6 skl., 2 hand qvern 
steene for 3 mrk., en bag stohl med røeke for 12 skl., I Øster seng paa lofted en linnen under 
dynne for 2 Sld. 2 mrk., en olmerdugs hofved dynne 2 Sld., it brue garns lagen for 1 Sld. 2 mrk., en 
gl. flamsk age dynne 2 mrk., it gl. flamsk hiønde 1 mrk., it syed hiønde for 3 mrk., en half stok øpse 
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for 1 mrk., en jerned hammel med cabel seehler og baste reeb for 1 mrk. 8 skl., it stude aag med 
tise og reeb for 1 mrk. 4 skl., ved søsterens udlæg at hafve 7 1/3 skl.,  
Summa 21 Sld. 5 1/3 skl.,  
Nok tilkommer denne myndling efter forskrefne sin S: Faders skiftebref af Ifareklæderne penge 9 
Sld. 10 1/3 skl., hvor for er udlagt, en sort klædis kioel for 7 Sld., it par sortte klædis bopser for 6 
mrk., af en sort hatt at hafve 2 mrk. 10 2/3 skl.,   Summa 9 Sld. 10 2/3 skl.,  
Efter ded skiftebref opretted efter forde denne S: Drengs 2de half søskende tilkommer denne 
myndling foruden jorde pengene af løsøre goeds hos Jens Zardhersen nu boende i Aakier sogn af 
en røed Koe at hafve 3 Sld. 2 mrk. 11 skl., hos Hans Rasmusen af it blaargarns lagen 11 skl., af en 
sort Soegris at hafve 9 skl., Summa 3 Sld. 3 mrk., 15 skl., Renten af jorde pengene som denne 
myndling som forskrefve udi er indført tilkommer kand ike her til bereignis saa som Moderen der 
for var fri imod hans opforstring til hand blef 7 aar gl. og hvad angaar dend rente som til ham 
kunde bereignis der for paa femte aar siden hand var siuf aar gl., der imod har Moderen og 
Stiffaderen Isser Ringe holdt ham i skolle og kaasted paa hans lærdom, hvorimod de 2 mrk. 10 skl., 
som ham aarlig kunde tilreignr efter Samfrendernis udreigning som i berørte skiftebref er Citeret 
er Liqvideret at Isser Ringe skal beholde, hvor med hand var tilfreds og  ej meere imod sin 
bekaastning var begiærendis, de myndige arfvinger var ej begiærendis at vilde hafve nogen rente 
af wærgen berørte Jens Rasmusen i Østermarie sogn, for hvis løsøre goedsed hand som før ermælt 
hafver haft for denne myndling under wærgemaal saa som det meste af løsøre goedsed bestaar i 
ringe løsøre vare, og der for er der med Moderen og det saa ved hofved Summens fulde, og rigtige 
tilsvar her paa skifted er for blefven. 
Summa Andrager forskrefne løsøre Goeds tilsammen som denne myndling tilkommer  med 
Ifareklæderne i alt som Jens Rasmusen svarer til som det annammet hafver penge 34 Sld. 15 skl.,  
Summarum er saa alt hvid denne myndling i forskrefne maader tilkommer af jordepenge løsøre og 
Ifareklæderne in allis penge 91 Sld. 2 mrk. 5 1/3 skl.,  
Her imod afgaar efter skrefne Prætensioner: Imod denne S: Drengs Udfart eller begrafvelses 
bekaastning som denne S: Drengs Stiffader Isser Ringe og hans Moder hafver bekaasted, og udlagt 
tilkommer ham 18 Sld., udlagt hos wærgen Jens Rasmusen i Østermarie sogn af løsøre goedsed at 
hafve disse penge 18 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium tilsammen penge 7 mrk., udlagt hos berørte Jens Rasmusen af 
løsøre goedsed at hefve 7 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 9 mrk., tillagt hos bemælte Jens 
Rasmusen at hafve 9 mrk., :/: 
Stempled papir til dette skiftebref 3 mrk., tillagt hos Jens Rasmusen disse 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene hver 1 mrk er 2 mrk., udlagt hos Jens Rasmusen 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Prætensioner til penge 23 Sld. 1 mrk.,  
Ligned blifver saa igien i behold, og til deehling af løsøre og jorde  
penge 68 Sld. 1 mrk. 5 skl.,  
Som bestaar udi Jordepengene 57 Sld. 1 mrk. 6 1/3 skl., og hos bemælte Jens Rasmusen 10 Sld. 3 
mrk. 15 skl., som deehlis udi 4er fulde laader, og 2 halfve laader, der af en fuld laad 13 Sld. 2 mrk. 
10 7/5 skl., og hver half laad er 6 Sld. 3 mrk. 5 3/10 skl.,  
For moderen Kirstine Isser Ringes anpart som er 13 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt af dend 17 gaards 
jordepenge at hafve 11 Sld. 1 mrk. 14 skl., og hos Jens Rasmusen at hafve 2 Sld. 12 3/5 skl., denne 
S: Drengs fuld søster Karen Rasmusdaatter som Isser Ringe hendis Stiffader nu er wærge for hende 
tilkommer en fuld laad som er 13 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt af jorde pengene i dend 17 gaard i 
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Østerlaurskier sogns jorde penge 11 Sld. 1 mrk. 14 skl., og hos wærgen Jens Rasmusen at hafve 2 
Sld. 12 3/5 skl., :/: 
Dend eldste half broder Mikel Jensen sin egen wærge tilkommer 13 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt af 
dend 17 gaard i Østerlaurskier sogns jordepenge at hafve 11 Sld. 1 mrk. 14 skl., og hos Jens 
Rasmusen at hafve 2 Sld. 12 3/5 skl., :/: 
Dend anden denne S: Drengs half broder er Hans Jensen som Mikel Hansen i Østerlaurskier sogn er 
wærge for, tilkommer paa sin laad 13 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt af dend 17 gaard i Østerlaurskier 
sogn iorde penge 11Sld. 1 mrk. 14 skl., og hos Jens Rasmusen at hafve 2 Sld. 12 3/5 skl.,:/: 
Dend eldste half søster Ingeborig Jensdaatter som ved døden er afgangen hendis efterlatte  
søn Jens Hansen som hans fader Hans Issersen er wærge for tilkommer 6 Sld. 3 mrk. 5 3/10 skl., 
udlagt af dend 17 gaard i Østerlaurskier sogns jorde penge 5 Sld. 2 mrk. 15 skl., og hos Jens 
Rasmusen i Østermarie sogn 1 Sld. 6 3/10 skl., :/: 
dend yngste denne S: Drengs half søster er Margreta Jens daatter som Hans Rasmusen i 
Østerlaurskier sogn er wærge for tilkommer 6 Sld. 3 mrk. 5 3/10 skl., udlagt af dend 17 gaard i 
Østerlaurskier sogns jorde penge 5 Sld. 2 mrk. 15 skl., hos Jens Rasmusen 1 Sld. 6 3/10 skl., :/: 
videre viste de vedkommende efter skifteforwalterens anfordring ike at angifve som denne S: 
myndling kunde være til bæste end førhrn her udi er indført. Hvor ved  som dette skifte er slutted 
hvilked at saa er tilganged, og Passeret som forskrefved staar des til vidnisbiurd under vore 
hender, og signeter skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra.  Gregers Christensen. 
Henning Brugman.  Isser I:R:S: Ringe. Mikel Jensen.   Jep Hansen.  
Anders A:A:S: Andersen.  
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Anno 1704 Dend 30 Augusty. er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter  Arist Hansens S: Hustru Signe Hansdaatter, som boede og  
Døde, paa dend 9 Jordeiens domsgaard kaldis Hallegaarden beliggende i Østerlaurskier sogn. og  
imellem denne S: Qvindis efterlatte Mand bemælte Arist Hansen,  paa eene side, og paa dend 
anden side denne S: Qvindis med bemælte sin Mand auflede børn som er 1. søn og 2 døttre hvor 
af  
 
Dend forde søn er Hans Aristsen paa 9de aar gl.  
Dend eldste daatter er Kirstene Aristsdaatter paa 5 aar gl.  
Dend yngste daatter er Karne Aristsdaatter paa 2 aar gl.  
For dem er faderen Arist Hansen self wærge efter lowen, og er forelagt Moderfaderen til børnen 
Hans Hansen i Bedegaarden i Østerlaurskier sogn at vøre tilsiuns wærge med børnens fader. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen boende i 
Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd opmælded 
Jeo Hansen  og Anders Andersen  begge boende i Østerlaurskier sogn. Hvor da er forre funden  og 
Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En røe brun skimled Hest gilling 12 Sld., en sort blised Hoppe for 3 Sld., en sort brun stierned 
Hoppe 6 Sld., en røe braaged Hoppe 6 Sld., en sort blised Foele 4 Sld., en sort Foele for 3 Sld.,  
Qveg. 
En røe braaged Koe 5 Sld., en røe belted og pletted Koe 5 Sld., en sort hielmed Koe 4 Sld. 2 mrk., 
en blak hielmed Koe 5 Sld., en sort hielmed hvid manked Koe 5 Sld., en sort hielmed og skiolded 
Koe for 5 Sld., en brun braaged Qvige for 4 Sld., en brun hielmed Qvige 2 Sld., en blaked Qvige kalf 
1 Sld., en brun stiened stud for 4 Sld., it røtt studnød for 1 Sld. 2 mrk.,  
Faar og Lam. 8 støker gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 10 smaa Lam á 2 mrk er 5 Sld.,  
Svin, en graae galt 1 Sld., en røe sanded Soe med it røtt hofved 3 mrk., en ung graae Soe 2 mrk., en 
graae belted Soe for 3 mrk., en hvid Orne 2 mrk.,  
Boehawe. 
En wogn med Høestier hammel tøm og halseeler, og jern nagle 10 mrk., en sleede med træ videre, 
og dret 2 mrk., en hare med træ tinner 12 skl., en ruhl med en jern tap, og skogle 3 mrk., en ploug 
med knif og skiær juhl bøsse løbere og ringe, og dret for 5 mrk., it aar med bihl for 1 mrk.,  
Kaabber. 
En span stoer kaabber kedel vog 3½ skaalpund á1 mrl 4 skl er 1 Sld. 6 skl.,  
I Krobhused Sengeklæder. 
En blaa ranned Olmerdugs ofver dynne 10 mrk., en linnen under dynne 2 mrk., en ullen under 
dynne 2 mrk., en blaae ranned pude foruden lin vor 1 mrk., en sort ranned ullen hofved dynne for 
1 mrk., 2 gl. blaargarns lagen á 1 mrk er 2 mrk., en fyrre kiste med laas og hengsler 1 Sld., it deigne 
trug 3 mrk., endnu it dito 1 mrk., it sengsted med en side, og en gaul 3 mrk., en salte half tønde 6 
skl., 5 straae bonds tønder á 8 skl er 2 mrk. 8 skl., en øl half tønde for 1 mrk.,  
I Steerhused. 
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It lided ølCar paa 3 skepper 1 mrk., endnu it lided øl car paa en tønde for 1 mrk. 8 skl., en half stok 
øpse 12 skl., en krak øpse 8 skl., en seis med bom og ringe 2 mrk., en wogn ree naur 12 skl., en 
lette naur 8 skl., en leer hake for 6 skl., en jern drag kraag 6 skl., en jern tyfve 6 skl.,  
I Stuen . 
En gl. trygge skefteds benke dynne 3 alen lang 1 mrk., en lesned gl. age dynne for 1 mrk. 4 skl., 
endnu en dito 1 mrk., it fyrre bord med skoffe, og oben foed 2 mrk., it aske bord med oben foed 2 
mrk.,  
Sæden belangende da angaf Arist Hansen at hafve saaed en tønde Rug, og 4 tønder Biug, og en 
tønde haure, det med sin afgrøde, og engens afhøstning, blef efterseet, af wurderings mændene, 
og befindis der af ej meere at komme, en at Arist Hansen der imod betaler ald afgiftt for Aa. 1704. 
i hvaf navn det kand nefnis for denne 9 gaard. 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 109 Sld. 6 skl.,  
Denne S: Qvindis Ifare klæder blef af forde wurderings mænd taxered og er følgende nemlig. 
En sort fifskaftis trøye for 3 mrk., endnu en dito 2 mrk., it sort fifskaftis skiørt for 6 mrk., it røt 
wadmels skiørt 2 mrk., it nytt røtt wadmels skiørt for 6 mrk., it grønt floerettis snørliif med 
mæssing malier udi for 4 mrk., en røed sortis skiorte 6 mrk., it blaat ulled og linned skiørt 2 mrk., 
en blommed sort silke pude hufve 4 mrk., hvis linnen som denne S: Qvinde eiede benekted 
faderen at være til børnen omgiort, Summa andrager forskrefne Ifareklæder til penge 8 Sld. 3 mrk., 
Her imod beholte faderen sine egne ifareklæder, hvor med hand var fornøyet, og deehlis 
forskregne denne S: Qvindis Ifareklæder imellem denne Qvindes efterlefvende en søn og 2 døttre, 
hvor af sønnen tilkommer de 4 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  og hver daatter tilkommer de 2 Sld. 12 skl., som 
faderen hans bemælte børn i fremtiden tilsvare.  
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige gield og Prætensioner, nemlig. 
Sogne Præsten Jørgen Ancher hafver her i boet at fordre som Arist Hansen vedgik for liig 
begiengelse med denne S: Qvinde 10 mrk., udlagt en røe braaged Koe 5 Sld., til ofvers 10 mrk., :/: 
Terkel Jensen i Østerlaurskier sogn fordred som vedgikes i alt penge 1 Sld. 4 skl., udlagt en fyrre 
kiste med laas og hengsler 4 mrk., en salte half tønde 6 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Olluf Morttensen Skomager lod fordre som vedgikes penge 1 mrk. 4 skl., udlagt en lesned gl. age 
dynne 1 mrk. 4 skl., :/: 
Hans Hansen i bedegaarden i Østerlaurskier sogn fordrer for 2 skepper Rugmehl 6 mrk., nok for 2 
skepper Biugmalt 4 mrk., nok laante penge 4 mrk., er 3 Sld. 2 mrk., udlagt af en røe braaged Koe 
med Hr: Jørgen Ancher at hafve 10 mrk., en graae galt 4 mrk., :/: 
Anders Rasmusen i Østerlaurskier sogn lod fordre for en engs afgrøde for leeden aar 1703 penge 3 
mrk., udlagt en graae belted Koe 3 mrk., :/: 
Arist Hansen angaf at være skyldig til adtskellige Høst arbiede 4 mrk., udlagt it fyrre bord med 
skoffe og oben foed 2 mrk., it aske bord med foed 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart begrafvelsis bekaastning til kommer hendis efterlatte mand Arist 
Hansen 24 Sld., udlagt en røe brun skimled Hest gilling 12 Sld., en sort hielmed hvid manked Koe 
for 5 Sld., en sort hielmed og skiolded Koe 5 Sld., en brun hielmed Qvige 2 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin salarium 3 Sld., skifteskrifveren for sin umage i alt 3 Sld. 2 mrk.,  
Stempled papir til skiftebrefved 6 mrk., for disse 8 Sld., udlagt en brun stierned stud 4 Sld., en brun 
braaged Qvige 4 Sld., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 1 Sld., udlagt en blaked Qvigekalf for 1 Sld.,  
Summa andrager forskrefne bort skyldige gield og Prætensioner til  
penge 42 Sld. 1 mrk. 8 skl.,  
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Ligned blifver udi behold og til deehling penge 66 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfve part som er 33 Sld. 1 mrk. 7 skl.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem denne S: Qvindis forskrefne en søn og 2 døttre, er der af 
en broderlaad 16 Sld. 2 mrk. 11½ skl., og hver daatters laad er 8 Sld. 1 mrk. 5 ¾ skl.,  
Denne 9 gaard angaaende, da befindis efter it kiøbe og skiøde bref udgifved af Poul Pedersen paa 
Nyegaarden i bemælte Østerlaurskier sogn datered dend 13 september 1700 og af Poul Pedersen 
inden Øster herrits ting vedstaaed mandagen den 13 september bemælte aar 1700 hvilked kiøb og 
skiødebref blef læst og paaskrefven, hvor efter befindis Arist med sin afdøde hustru er berettiged 
denne 9 gaard i Østerlaurskier sogn, som der for nu i efter forberørte kiøb og skiødebrefved hold 
efter den Summa Summa og pris som gaarden er kiøbt for efter som dend endnu udi sin eiendom 
er lige saa god som paa dend tiid at gaarden blef kiøbt, her til dette boes middel imellem faderen 
og hans børn anføris som er penge 123 Sld., Hvor af faderen tilkommer dend halfvepart som er 
penge 62 Sld. 2 mrk.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem forde denne S: Qvindis en søn og 2 døttre, er der af 
sønnens laad penge 30 Sld. 3 mrk., og hver daatters laad 15 Sld. 1 mrk. 8 skl., og som børnen er af 
ringe alder saa blef paa skifted afhandled, at faderen Arist Hansen beholder sin 2de døttris 
anparter, foruden rente indtil de blifver hver 7 aar gl. og forholdis der med efter lowen, og som 
faderen Arist Hansen er self sine børns wærge, saa svarer hand for berørte sine børn til deris 
udreigede ofver parter baade af løsør goedsed saa vel som og af denne 9de gaard i Østerlaurskier 
sogn, efter som forskrefved staar tillige, og dend anpart en hver af børnen tilkommer af derisS: 
Moders Ifareklæder, Arist Hansen var begierende af skifteforwalteren at de vilde tilholde forde 
wurderings mænd at giøre deris tyke paa, hvor meged forskrefne 9de gaard i Østerlaurskier sogn 
aarlig kunde skylde til leie. Imod rente af gaardens verdie, foruden dend aarligen landgilde tiende 
og rettighed som samme gaard aarlig skylder, og tynge som der paa henger, wurderings mændene 
svarede her til at som denne 9de gaard udi sin tilliggende er ganske ringe, og dend skylder en heel 
deehl landgilde tiende, og rettigheder aarlig kunde ike tyke retterre end at berørte gaard for sin 
eiendom i høyste pris kand skylde meere end som aarlig 2 Sld., Imod rentis givelse som børnens 
Moderfader nu, og samtyked, hvor til skifteforwalteren møædende at det der ved medgaardens 
leie imod rente, efter wurderings mændenis tyke maatte forblifve, skifteforwalteren til spurdte 
faderen Arist Hansen, og ved kommende tilsiuns wærgen, om de hafde meere at angifve til dette 
boes middel de det nu vilde fremvise, hvor til de svarer de, at de ike meere at angifve, end 
angifved er, og forskrefved staar. Der ved sette skifte er slutted, hvilked at saa er tilganged, og 
Passeret, som forskrefved staar, des til vidnisbiurd under vaare hender og Signeter Skiftesteden 
Anno Die Et Loco Ut Supra. Gregers Christensen.   H: Brugman. Arist A:H:S: 
Hansen. 
Hans H:H:S: Hansen.  Jep Hansen. Anders A:A:S: Andersen. 
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Anno 1704 Dend 10 September. er efter Loulig Giorde Advarsel: og Tillysning holden  Liqvidation 
ofver ded Holdts Goeds som paa ded 12 Kongelige May: Wornede beliggende udi Ibsker sogn efter  
S: Jep Ibsen, som sammesteds boede og  Døde, er udlagt efter skifte brefveds indhold efter ham 
opretted dend 3 February Aar. 1703. imellem dend berørte  S: Mands efter lefvende hustru Signe 
Jacobsdaatter, som nu er i ekteskab med Arist Laursen som begge nu er boende paa forde 12 
wornede.  paa eene side, og S: Jep Ibsens med berørte sin hustru som efter lefvende aufled, og 
efter lefvende børn som er 3 sønner og 2 døttre, hvor af  
 
Dend eldste søn er Jacob Ibsen for ham er Niels Ibsen i Povelskier sogn wærge. 
Dend anden søn er Peder Ibsen for ham er Peder Ibsen i Povelskier sogn i Snogebek wærge.  
Dend yngste søn er Jens Ibsen for ham er Hans Ibsen i Povelskier sogn wærge, men nu Stiffaderen 
Arist Laursen sig paatog for ham at wærge. Saa som Hans Ibsen med andre wærge maale er 
besværged, dog er bemælte Hans Ibsen forelagt at være tilsiuns wærge med berørte Arist Laursen. 
Dend eldste  daatter er Margreta Ibsdaatter  for hende er Sørren Hansen i Povelskier sogn wærge. 
Dend yngste daatter er Boehl Ibsdaatter for hende er Poul Hansen Kruse i Povelskier sogn wærge. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt Og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman var og 
ofver værrende til stæde Anders Hansen og Mortten Larsen begge af Ibskier sogn Hvor da er forre 
funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Og er den forretning foretagen efter hans Kongl: May: aller naadigste holning til det loflige 
Cammer Colligio, og fra det loflige Cammer Collegio igien er gangne ordres til welbemælte 
Welbaarne Hr: Obersten og Amptman reeds som samme ordre under welb: Hr: Oberstens egen 
haand med deehlt formælder nemlig. Weledle og Welb: Hr: Obersten og Amptman som hans 
Kongl: May: ved allernaadigste til os ergangne skriftlig befalning af dend 18 Hugus hafver af Kongl: 
Naade og sær bevægende aarsager, allernaadigste for godt befunden, at høyst bemælte Kongl: 
udgangne forordning af dato 15 January Aa. 1701. indeholdende om hvad af en bondis boe, naar 
hand ved døden afgaar eller gaarden andre maader leddig vorder skal udreedis førend noged af 
boet for gield eller i andre maader maa udliggis ike skal Extenderis til Borringholms land, men at 
dends indbyggere fra ded der saa kaldende Holds Goeds maa aldeehlis være fri og forskaaende, og 
at samme alder høyst bemælte Kongl: May: Allernaadigste villie ofver alt paa bemælte 
Borringholms land paa behørige stæder til alle, og en hvers efter retning vorder Publiceret. Saa 
hafver vi nu efter nefn allerhøyst bemælte Kongl: May: Allernaadigste villie, og befalning høyære 
Hr: Obersten, og Amptman, samme saaleedis her ved skulled Communoicere med begiæring hand 
det ofver alt paa landet paa sinne behørige stæder villi lade bekiendt giøre, og ellers saa vidt 
hammen self der af vedkommer holde sig aller under danigste efter rettelig i ved øfrige nest guds 
beskimeelsis yeske forblifver høy tænde Hr: Obersten, og amptmanTienstvilligste: Worn Leth 
Allefelt Endose: Rentte Cammered dend 19 December Aa. 1703. rigtig efter originalen Testerer 
Waldemar Reedts:  
 
Saa blef det indlagte Holds Goeds for Enken og tilstæde værrende wærger af skifteforwalteren 
oplæst, og var de med samme taxt og wurdering nu fornøyet som der paa skifted efter S: Jep Ibsen 
er sadt og der for nu anføris som er nemlig. 
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En half tønde Rug som er saaed sat for 1 Sld., en blak brun snopped Hoppe 8 Sld., en sort brun 
liden Hoppe for 2 Sld., it sort brun Hors føll for 1 Sld. 2 mrk., it blak brun blised Horsføll for 1 Sld., 
en røe Koe 5 Sld., en røe braaged Koe 5 Sld., en blak hiemled Koe 5 Sld., en sort braaged Koe for 4 
Sld., it sort blaked Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk., en graae belted Soe for 3 mrk. 8 skl., it ungt galt svin 
for 2 mrk., en ploug med behør og jern forslit 3 mrk., en træ tinned harre 6 skl., en gl. arbieds 
wogn med stier hammel tøm og halseeler 6 mrk., en sleede med træ videre 6 skl., it gl. øl car paa 
en tønde 8 skl., en dito 8 skl., en jern høe tyfve for 12 skl., en liden gl. øpse 8 skl., en segt for 1 
mrk. 8 skl., tre finne sy bøtter 7 skl., en hvid soe 3 mrk. 8 skl.,  
I Stuen. 
En wefved benke dynne 3 alen lang for 1 mrk. 8 skl., en trygge skefteds benke dynne under 
winduen i stuen med skin under 5 alen lang 3 mrk., it fyrre bord i stuen med oben foed for 4 mrk., 
2 tønder Haure 4 mrk., ved Hr: amptskrifverens udlæg af Biuged at hafve 1 mrk. 11 skl., en stand 
tønde for 1 mrk., en span stoer kaabber kedel vog til 5 mrk., en liden lapped gl. metal gryde for 1 
mrk. 8 skl., it pande jern 3 mrk., en graae ranned ullen hofved dynne 1 mrk., en graa ranned ullen 
pude for 1 mrk. 8 skl., 2 blaargarns lagen for 3 mrk., hos Hans Jørgensens wærge Olle Andersen 
udlæg 14 skl.,  
Summa andrager forskrefne Holds Gods til penge 48 Sld. 2 mrk.,  
Her imod afgaar efter skrefne Prætensioner, og er der til giort udlæg som følger nemlig. 
Imod S: Jep Ibsens Udfart eller begrafvelsis bekaastning blef hans efterlatte bemælte hustru 
bevilged af de ved kommende udlæg for penge 10 Sld., udlagt en sort brun liden Hoppe 2 Sld., en 
sort braaged Koe for 4 Sld., it blak brun blised Horsføll for 1 Sld., en gl. arbieds wogn med stier 
med hammel tøm og halseeler for 6 mrk., en ploug med forslit jern 3 mrk., it pende jern 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium i alt penge 1 Sld. 1 mrk., udlagt en span stoer kabber kedel er 
vegtig til penge 5 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 2 Sld. 2 mrk., udlagt it sort blaked Qvigenød for 2 Sld. 2 mrk.,  
Stempled papir til denne forretning 3 mrk., udlagt 2 blaargarns lagen for 3 mrk., :/: 
De benefnte 2de mænd blef for deris umage bevilged 1 mrk., udlagt en graae ranned ullen hofved 
dynne 1 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne Prætensioner til penge 14 Sld. 3 mrk.,  
Ligned blifver Enken og børnen til deehling udi behold penge 33 Sld. 3 mrk.,  
Hvor af Enken eller Jep Ibsens efterlatte hustru Signe Jacobsdaaatter tilkommer dend halfvepart 
som er 16 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem S: Jep Ibsens for 3 sønner og 2 døttre, er deraf hvers søns 
laad 4 Sld. 14 skl., og hver daatterlaad 2 Sld. 7 skl.,  
For Enkens Siegne Jacobsdaatters anpart som er 16 Sld. 3 mrk. 8 skl., er udlagt en half tønde Rug 
som er saaed for 1 Sld., en blak brun snopped Hoppe 8 Sld., en røe Koe 5 Sld., en graae belted Soe 
for 3 mrk. 8 skl., en sleede med træ videre 6 skl., 2 øll car paa en tønde stoer hver 8 skl er 1 mrk., 
en jern Høe tyfve for 12 skl., en liden gl. øpse 8 skl., ved amptskrifverens udlæg 1 mrk. 11 skl.,  hos 
Hans Jørgens wærge Olle Andersens udlæg 14 skl.,  en segt for 1 mrk. 8 skl., en wefved benke 
dynne 3 allen lang for 1 mrk. 8 skl., til ofvers 3 skl., :/: 
Dend eldste søn Jacob Ibsen som Niels Ibsen i Poulskier sogn er wærge for tilkommer 4 Sld. 14 skl., 
udlagt it sort brun Horsføll 6 mrk., en hvid Soe 3 mrk. 8 skl., 2 tønder Haure 1 Sld., en trygge 
skefteds benke dynne under winduen i stuen med skin under 5 allen lang 3 mrk., 3 finne sy bøtter 
for 7 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
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Dend anden søn Peder Ibsen som Peder Ibsen i Poulskier sogn er wærge for tilkommer 4 Sld. 14 
skl., udlagt en røe braaged Koe 5 Sld., til ofvers 3 mrk. 2 skl., :/: 
Dend yngste søn er Jens Ibsen som hans Stiffader Arist Larsen er wærge for tilkommer 4 Sld. 14 
skl., der for tillagt en blak hielmed Koe for 5 Sld., til ofvers 3 mrk. 2 skl., :/: 
Dend eldste daatter Margreta Ibsdaatter som Sørren Hansen i Poulskier sogn er wærge for 
tilkommer 2 Sld. 7 skl., it fyrre bord i stuen med oben foed for 1 Sld., it ungt galt Svin for 2 mrk., en 
graae ranned ullen pude 1 mrk. 8 skl., hos sin broder Peder Ibs udlæg at hafve 15 skl., :/: 
Dend yngste daatter er Boehl Ibsdaatter som Poul Hansen Kruse er wærge for tilkommer 2 Sld. 7 
skl., udlagt en stand tønde 1 mrk., en liden lapped metal gryde 1 mrk. 8 skl., en harre 6 skl., hos sin 
broder Peder Ibsens udlæg 2 mrk. 3 skl., hos sin broder Jens Ibsens udlæg 3 mrk. 2 skl., hos 
Moderens udlæg 3 skl., hos sin broder Jacob Ibsens udlæg 1 skl., :/: 
Widere er ved denne forretning ike at observere, og var samptlig de vedkommende som nu 
tilstæde var med denne forretning vel tilfreds, og fornøyet i alle maader der ved denne forretning 
er slutted; Skiftestæden paa 12 Wornede i Ibskier sogn Ut Supra.  H: Brugman.               
  Arist A:L:S: Larsen.  Søfren S:H:S: Hansen.             Peder P:I:S: Ibsen. 
Niels N:I:S: Ibsen. Anders A:H:S: Hansen.  Mortten M:L:S: Larsen. 
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Anno 1704 Dend 24 september. er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter  Sahl: Jens Andersen Wæboe, som tillige med sin Moder hafver 
boet, og hand ved døden afgik paa dend 45 Jord Eiendoms gaard beliggende udi Rydskier sogn. 
Imellem denne S: Carls efter lefvende arfvinger som er hans Moder og igien i lefvende sødskende 
nemlig. 
 
Moderen er Bente Jensdaatter for hende er forhen til wærge anordned som og nu møtte Jep 
Nielsen boende i Clemmedskier sogn . 
Er denne S: Carls broder ved navn Hans Andersen nu sin egen wærge. 
Dend eldste denne S: Carls søster er Kirsten Andersdaatter i Ekteskab med Peder Hansen boende i 
Clemmedskier sogn som møtte paa sin hustruis Seigne. 
Dend anden søster er Anna Andersdaatter nu i Ekteskab med Anders Hansen boende i Olskier sogn 
som og møtte. 
Dend tredje søster er Ellene Andersdaatter nu i ekteskab med Anders Pedersen boende i Rydskier 
sogn, som paa hendis weigne møtte. 
Dend yngste søster Karne Andersdaatter som nu er paa 16 aar gl. for hende er forhen til ærgre 
anordned som nu der ved forblifver Hans Jensen boende i Rydskier sogn som er hendis 
Morbroder. 
Som nu saaleedis 2 broder, og 4 søster laader. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt og egne weigne   Skifteskriver Henrik Brugsman . 
Møtte, og paa dette slifte gaardens huusbond Byefougden Eskild Nielsen af Hasle, som forbeholte 
sig efter lowen dette skiftes forwaltning, og dend falder Salarium, til Wurderings mænd blef 
opmælded Lars Monsen og Jørgen Hansen begge boende i bemælte Rudskier sogn. Hvor da er 
forre funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Qveg. 
En brun stud med en hvid plet paa lenden 7 Sld., it lidet blak braaged studnød 10 mrk., en røe 
hielmed Koe 5 Sld. 2 mrk., en slet bleg røed Koe 4 Sld., i Øster lenge er en deel Biug som denne S: 
Carl tilhørrer er sat for 4 tønder Biug, hver tønde sat for 4 mrk., i øster lade findis en deel Haure er 
sat  for 4 tønder som og denne S: Carl tilhørrer a 2 mrk er 2 Sld., Søndre lade er en deehl Rug hvor 
af denne S: Carl skal ikun nyde helften, og som det er sat for 12 tønder Rug, der af de 6 tønder Rug 
her til boet anføris for tønde Rug 6 mrk., er 9 Sld., Biug i samme søndre lenge er til sammen sat for 
22 tønder der af denne S: Carl ilige maade tilhørrer dend halfve part og hans Moder dend halfve 
part saa anføris helften her til boet som er 11 tønder Biug á 4 mrk., er 11 Sld., I øster lenge er en 
deehl Hafre er til sammen sat for 8 tønder, der af denne S: Carl til hørrer helften som er 4 tønder 
Haure á 2 mrk er 2 Sld., 2 smaa les Høe i søndre lade som denne S: Carl tilhør, er sat lesed for 6 
mrk., er 3 Sld.,  
Summa løsøre 50 Sld.,  
Ifareklæder som denne S: Carl har haft til sidst Biug og nytte som hans arfvinger beretted at hafver 
væred ringe hafver samptlig arfvingerne far foreened sig om saaleedis at de hafver foræred denne 
S: Carls efter lefvende broder, Hans Andersen Wæboe. At hand dend skal beholde foruden nogen 
anke eller kiere, af hans med arfvinger i ringeste maader. Widere er til denne S: Carls middel, at 
anføre først som hand har arfved efter sin S: Fader Anders Nielsen Wæboe efter ded efter ham 
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ioretted skiftebrefs indhold datered dend 31 January 1694. af denne for berørte 45 gaards 
Eiendom i Rydskier sogn hans egen arfvepart penge 14 Sld., widere hafver denne S: Carl indløst af 
sine sødskendis arfve parter af denne forberørte 45 gaards verdie som mældis i bemælte 
skiftebref efter skrefne nemlig sin søster Anna Andersdaatter som hendis nu hafvende mand 
Anders Hansen i Olsker sogn nu her paa skifted vedstoed at hafve af denne S: Carl bekommed med 
penge for  som nu anføris 7 Sld., nok vedstoed Anders Hansen paa sin hustruis weigne at hafve 
bekom med hvis anpart hans hustru tilkom efter hendis broder Niels Andersen efter skifte brefvis 
indhold datered dend 3 Marty 1694. som hende tilkom af dend forde 45 gaard i Rydskier sogn 
penge 3 Sld. 1 mrk. 13 skl., hvor paa og frem visis Qvitering datered dend 11 Oktober 1698, Endnu 
vedstoed denne S: Carls søster mand nemlig Ellene Andersdaatter mand Anders Pedersen i 
Rydskier sogn at hafve bekommed sin hustruis arfvepart efter sin fader som er 7 Sld., efter berørte 
skiftebrefs indhold, Ilige maader vedstoed dend yngste denne S: Carls søster Karne Andersdaatters 
wærge Hans Jensen i Rydskier sogn at hafve bekommed bemælte sin myndlings anpart efter forde 
sin S: Faders skiftebrefs indhold som denne S: Carl til Hans Jensen af den 45 gaard hafver betalt, 
som er penge 7 Sld., nok vedstoed Hans Jensen at hafve bekommet bemælte sin myndlings anpart 
af denne 45 gaard i Rydskier sogn efter hendis S: broder Niels Andersen som er penge 3 Sld. 1 mrk. 
13 skl., Renten af forskrefne 2de anparter vedstoed Hans Jensen at hafve bekommed indtagen de 
2 første aar efter faderens død. Som de myndige arfvinger efter nu giorde beretning skal hafve 
forundt Moderen at nyde fri formedelst børnen endda behofved opforstring i boet, nok føris til 
dette boes middel som denne S: Carl til sin moder hafver betalt som hun nu vedstoed at hafve 
bekommed, og hun har arfved efter sin afdøde søn Niels Andersen efter skiftebrefveds indhold af 
den 45 gaard i Rydskier sogn som er pege 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., Nok vedstoed Moderen at hafve 
bekommed af denne sin afdøde søn Jens Andersen som hende er tillagt, paa Udfarten efter sin 
forhen afdøde søn Niels Andersen er penge 5 mrk. 8 skl., Summa hvis S: Jens Andersen i denne 45 
gaard hafver arfved, indløste efter som forskrefved staar andrager til penge 49 Sld., endnu anføris 
til dette boes middel hvis denne S: Carl Jens Andersen hafver arfved efter sin S: Fader efter for 
berørte skiftebrefs indhold af ded styke Jord i Haslebye wang, som er kiøbt fra Peder Andersen der 
sammesteds for 50 Sld., penge 11 Sld. 1 mrk. 4 skl., nok efter forde faderens skiftebrefs indhold 
hafver S: Jens Andersen betalt af berørte styke Jord til skifteforwalteren med det stempled papir 
ind bereigned som dem er giort indførsel for i forskrefne styke Jord som opdrager til 13 Sld. 2 mrk., 
efter en Qvitering udgifved af sogne Præsten Hr: Hans Ancher datered dend 10 fefruary 1695. 
hafver denne S: Carl Jens Andersen betalt dend indførsel som ham udi omrørte skiftebref efter sin 
S: Fader er giort udi omrørte styke Jord som er penge 20 Sld.,  
Nok vedstoed Anders Pedersen i Rydskier sogn at hafve af sin hustru broder Jens Andersen 
bekommed af forde Jorde styke som hans hustru Ellene Andersdaatter har bekommed indførsel 
for paa skifted efter sin S: Fader som er penge 2 Sld. 4 skl., End videre vedstoed Anders Hansen 
boende i Olskier sogn at hafve paa sin hustru Anna Andersdaatters veigne som er denne S: Carls 
søster bekommed af dend anpart hende tilkom i for berørte styke Jord som først var 5 mrk. 4 skl., 
der af betalt penge 2 mrk. 7 skl., rester saa igien til Anders Hansen der af 2 mrk. 13 skl., og af 
samme styke jord rester til dend yngste denne S: Carls søster Karne Andersdaatter, eller hendis 
wærge Hans Jensen i Rydskier sogn penge 7 mrk. 4 skl., Summa hvis som denne S: Carl af de 50 
Sld., forskrefne styke Jord er kiøbt for hafver indfriet, og arfved, andrager til penge 47 Sld. 1 mrk. 
15 skl., nok blef angifven til dette boes middel it kløf sauf for 2 mrk.,  
Tilstaaende Gield, 
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 Helvig S: Claus Jensens boende i Hasle vedstoed nu her paa skifted til denne S: Carl skyldig at 
være, og i forsikring stilled it styke Biug Jord i Haslebye wang beliggende som er 1½ skeppe land 
liggende i Søndre wang, og der foruden forsikred udi dend hafre ved hendis hus i Hasle som er 
Estimeret for 8 Sld., er 14 Sld.,  
Denne S: Carls Moder Bendte Jensdaatter vedstoed at være skyldig til bemælte sin søn penge 14 
Sld.,  
Peder Nielsen Skomager i Rønne er skyldig her til boet som arfvingerne nu angaf penge 6 Sld. 3 
mrk. 10 skl.,  
Mons Pedersen i Rydskier sogn vedstoed at være skyldig til denne S: Carl penge 4 mrk. 10 skl.,  
Mikel Larsen Kempe i Rydskier sogn er til denne S: Carl efter arfvingernis beretning skyldig penge 3 
mrk.,  
Peder Hansen i bonde gaarden i Rydskier sogn er og efter arfvingernis beretning skyldig penge 2 
mrk.,  
Peder Hansen i Ullehols i Rydskier sogn er og skyldig efter arfvingernis beretning penge 3 mrk., 
Som hand lod berette at være betalt og der for henvist til low og rett. 
Søfren Iyfversen i Olskier sogn er skyldig efter arfvingernis beretning penge 4 mrk.,  
Ifver Skomager i Tiegn er efter arfvingernis beretning skyldig penge 1 mrk. 8 skl.,  
Peder Andersen i Rydskier sogn vedstoed at være skyldig her til boet penge 3 mrk.,  
Summa forskrefne dette Sterfboes Middel udi alt til penge 186 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
Her imod blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner som dette Sterfboe er 
Skyldig, og af arfvingerne er vedgaaed og der til er giort udlæg saa som følger,  
Arfvingerne angaf ar denne S: Carl er skyldig til Kong: May: Amptskrifver Sr: Hans Henrik Skor 
penge 8 Sld., udlagt, som arfvingerne sagde at være i forsikring, en brun stud med en hvid plett 
bag  
paa røggen for 7 Sld., it lided blak braaged studnød for 2 Sld. 2 mrk., til ofvers 6 mrk., :/: 
Arfvingerne angaf at være skyldig til eldste S: Henning Bohnis i Rønne her af boet at tilkomme 
penge 6 mrk. 10 skl., udlagt ved amptskrifverens udlæg 6 mrk., indført i det Peder Anders Jorde 
styke i Hasle hos byefougden i Hasle 10 skl., :/: 
Byefougden i Hasle Eskild Nielsen fordred efter sin fortiegnelse som rester af dend 45 gaard land 
gilde for aar 1704. 2 lispund 13 pund smør 4 Sld. 2 mrk. 4 skl., Biug 1 1/5 tønde som anføris efter 
nu land kiøb som er penge 1 Sld. 13 skl., 3 2/5 tønde haure som ilige maade anføris efter nu land 
kiøb tønden 2 mrk., er 5 mrk., en gaas 2 høns 1 mrk. 12 skl., rester it les Høe 6 mrk., Jordebogs og 
ekte penge for 1704 er 8 Sld. 1 mrk. 14 skl.,  
Nok har denne S: Carl bekommed i sin svaghed vare, og penge for 8 mrk., nok laante penge 1 mrk. 
15 skl., er 20 Sld., hvorfor er giort indførsel i det forskrefne styke Jord som er kiøbt af Peder 
Andersen i Hasle for half tredje sinds tyfve Sld., for disse 20 Sld., og som dette er dend største 
Summa af hvis indførsel i dette skifte er giort udi for berørte styke Jord saa her med tillæggis 
Byefougden Eskild Nielsen Preioriteten helt som denne Jord en kiøbsted jord og er beliggende 
under Haslef byes frihed at bemælte Byefougden udløsøre de amdre her udi indførte som her 
efter Speecificeris Saafremt arfvingerne dette styke jord ike strax med reede penge indløsser: 
forige kirke wærge Jens Monsen lod fordre som rester til Ryds kirken 1 mrk., udlagt hos Claus 
Hansen af en tønde Biug at hafve 1 mrk., :/: 
Forige Kirke wærge Hans Svendsen i Dyngegaarden fordred og kirke penge som rester 1 mrk., 
udlagt en tønde haure for 2 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
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Claus Hansen I Tige kirke wærge i Rydskier sogn fordred kloke penge 2 mrk., kirke penge 1 mrk er 3 
mrk., udlagt en tønde Biug for 4 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Hans Pedersen af Hasle fordred laante penge 7 Sld. 2 mrk., og der for i hende lefvered it skiøde 
bref som denne S: Carl har er hver sved paa 1½ skeppe biug land i Hasle bye wang beliggende paa 
lærien imellem Hans Clausen og Gitte Clausdaatters Jorde styke udi Søndre wang i Haslef bye 
giærde, og angaf Hans Pedersen at hafve som er bemælt Jord i Erdgelig under pandt som 
arfvingerne nu ham var gestendig, og er samme skiøde bref datered og stilled paa denne S: Carl 
Jens Andersen dend 8 april Aa. 1697. og udgifved af Morgens Hansen Smid boende i Haslef dette 
Sterfboes arfvinger ved denne pandt sættet indgik at Hans Pedersen her efter som til fore skal for 
blifve ved forde sit pandt ind til hand efter lowlig med fart blifver Jorden lowlig opsagt og der efter 
bekommer sine penge de forde 7 Sld. 2 mrk.,  
Nok fordred Hans Pedersen for it ege træ penge 1 mrk., udlagt hos Hans Svendsen i Dyngegaarden 
af en tønde haure at hafve 1 mrk., :/: 
Sogne Deignen Laurs Jensen Find fordred efter sin sedel som ved gikes penge 2 Sld. 2 mrk., her for 
er indført idet  styke jord fra Peder Andersen i Haslef kiøbt der af at hafve 2 Sld., en tønde haure 2 
mrk., :/: 
Stads Capitain Mortten Bohne i Haslef fordred efter sin sedel 10 Sld., her for indført i det styke jord 
som er kiøbt fra Peder Andersen i Haslef som her udi forhends mælt for penge 10 Sld., :/: 
Sogne Præsten Hr: Hans Ancher fordred efter sin sedel som opdrager til sammen penge 7 Sld. 1 
mrk. 6 skl., her for indført i forde styke jord fra Peder Andersen i Haslef kiøbt for disse penge 7 Sld 
1 mrk. 6 skl., :/: 
Til Deignen ballige skal dette Sterfboe betalle penge 3 mrk., udlagt en tønde Biug for 4 mrk., til 
ofvers 1 mrk., :/: 
Karne Jensdaatter bevilged arfvingerne at skal nyde foruden hvis denne S: Carl hende forhen hafde 
foræred hun at beholde udlæg for 6 mrk. 6 skl., udlagt en tønde Biug for 4 mrk., en tønde Hafra 2 
mrk., hos Hans Andersen udlæg af en tønde Biug at hafve 6 skl., :/: 
Peder Andersen i Rydskier sogn fordred som vedgikes en tønde Rug for 6 mrk., udlagt en tønde 
Rug for 6 mrk., :/: 
Hans Andersen fordred liig kisten arbiedsløn penge 3 mrk., udlagt en tønde Biug for 4 mrk., til 
ofvers 1 mrk., :/: 
Hans Jensen i Rydskier sogn fordred laante penge 4 mrk. 8 skl., udlagt en tønde Biug for 4 mrk., 
hos Hans Andersens udlæg 8 skl., :/: 
Anders Pedersen i Rydskier sogn fordred som vedgikis 6 mrk., udlagt en slet bleg røed Koe er sat 
for 4 Sld., til ofvers 10 mrk., :/: 
Niels Olsen i Haslef fordred 8 skl., hos Anders Pedersen i Rydskier sogn 8 skl., :/: 
Jens Bendixsen i Haslef fordred som vedgikis penge 3 mrk. 4 skl., udlagt hos Anders Pedersens 
udlæg af kom at hafve 3 mrk. 4 skl., :/: 
Peder Persen i Rydskier sogn fordred som vedgikis 1 mrk. 6 skl., udlagt hos bemælte Anders 
Pedersen at hafve 1 mrk. 6 skl., :/: 
Karen Jensdaatter fordred høsteløn penge 1 mrk. 2 skl., udlagt hos Anders Pedersens udlæg at 
hafve 1 mrk. 2 skl., ;/; 
Mogens Høy i Haslef fordre penge 14 skl., udlagt hos Anders Peders udlæg afkom at hafve 14 skl.,  
Jep Jørgens daatter i Rydskier sognfordred høsteløn 12 skl., udlagt hos Anders Pedersen udlæg at 
hafve disse 12 skl., :/: 
Hans Jensdaatter Margerta fordred høsteløn 6 skl., udlagt hos Anders Pedersens udlæg 6 skl., :/: 
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Mikel Madsen i Rydskier sogn lod fordre for en otting strødfik 1 mrk. 8 skl., udlagt hos Anders Pers 
udlæg at hafve 1 mrk. 8 skl., :/: 
Anders Mogensen i Rydskier sogn fordred arbiedsløn penge 12 skl., udlagt en tønde Haure for 2 
mrk.,  til ofvers 1 mrk. 4 skl., :/: 
Lars Svendsen i Rydskier sogn fordred 8 skl., udlagt hos Anders Mons udlæg 8 skl., :/: 
Gl. Hans Smid i Haslef fordred 8 skl., udlagt hos Anders Mons udlæg 8 skl., :/: 
Bendte Jensdaatter fordred for it Brugarns lagen til denne S: Carls liig penge 5 mrk., udlagt en 
tønde Biug for 4 mrk., en tønde Haure for 2 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium i alt 3 Sld., Skifteskrifveren for ald sin umage i alt 5 Sld., for disse 
8 Sld., er udlagt og giort indførsel i det styke Jord som er kiøbt fra Peder Andersen i Haslef 8 Sld., :/: 
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt en tønde Haure 2 mrk., hos denne S: Carls 
Moder af en tønde Hahre 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 mrk., udlagt hos Peder Andersen i 
Rydskier sogn som hand er skyldig 3 mrk., :/: 
Kirstene Hansdaatter fordred tienesteløn penge 1 Sld. 2 skl., udlagt en tønde Biug for 4 mrk., hos 
Anders Pedersen i Rydskier sogn 2 skl., :/: 
Denne S Carls Udfart som videre er bekaasted er kommen af denne S: Carls egne midler. 
Summa Andrager forskrefne bort skyldige Gield, og Prætensioner ti 
l penge 72 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Ligned blifver udi behold, og til deehling penge 113 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Og som dagen nu er for løben saa sluttis denne forretning der ved at dend i morgen igien end 
videre kand foretagis, og tilende bringis, dette forskrefne saa at være forretted og Passeret des til 
vidnisbiurd under vore hender og signeter i skiftestæden Ut Supra            Eskild Nielsen 
. H: Brugman.  Jep J:N:S: Nielden.  Peder P:H:S: Hansen. 
Hans H:A:S: Andersen.         Anders A:H:S: Hansen. Anders A:P:S: Pedersen 
Hans H:J:S: Jensen.  Jørgen J:H:S: Hansen. 
 
Lars Nielsen Gummeløs fordred efter sin sedel paa at vil hafve en Sølfskee som skulle være her til 
boet i pandtsadt, hvilken skee hand self opskrifver at være 9 mrk., værdt, og skal samme skee staa 
i pandt for 1 Sld., laante penge og rente eller leie 2 mrk., nu begiær Lars Gummeløs sin skee igien 
som hans Faders navn skal staae paa eller og betalning for resten naar første er fra dragen som 
denne S: Carl skal hafve bekommed vore for 1 mrk. 8 skl., og penge 1 mrk. 2 skl., skulle saa Lars 
Gummeløs igien hafve her i boet, 5 mrk. 10 skl., arfvingerne svarede at denne omrørte Sølfskee 
hafve staaet her i boet i pandt hos denne S: Carls fader til fore og til dato som skal være 27 aar 
siden for laante penge 1 Sld., og svarede arfvingerne, og var gestendig at Lars Gummeløs skulle 
betalle dend forde 1 Sld., som skee staar i pandt fore, saa og dend billige rente udi dend tiid skeen 
som skal være 27 aar har været i pandt, og naar Lars Gummeløs det vil betalle vil arfvingerne Lars 
Gumme løs forde sin skee forskaffe.  
Dend 25 September be: berørte aar 1704. er atter med denne forretning med videre foretagen, 
udi de vedkommendis nerværelse at saa som efter skifte betienternis anfordring til denne S: Carls 
arfvinger om de hafde meere at angifve til dette boes middel, og de der til svarede at dem ej 
meere witterligt var til dette boes middel at angifve, saa deehlis den øfrige rest samptlige denne S: 
Carls arfvinger imellem. Saa som Moderen til denne S: Carl imod sin andeel at svare, af dette 
indeværrende aars land gilde for Aa. 1704. af denne 45 gaard i Rydskier sogn hafver bekommed 
sin deehl af den i berørte aar til gaarden, ind auflede sæd og Høe, efter med arfvingernis og hendis 
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indbyrdis foreening, skal Moderen afreede, hvis tiende, og rettighed som fore A: 1704. skal ydis og 
betallis til kirken. Sogne Præsten Herrits fougden og Deignen, hvis den er berettiged, og tilkommer 
forskrefne aar 1704. al der af ej noged dette boe videre afgaar end forskrefne land gieldis udlæg 
som denne S: Carls Moder ellers var intere heeret, med at skulde betalled sin deehl af, hvor for 
naar hun forskrefne efterkommer moderen beholder den halfve part af dend indauflede sæd, og 
Høe som nu blef af deehlt udi helften af hvis Moderen og denne hendis afdøde Søn hafde 
tilfælleds sammen saaed, hvis aarsage dend ofver blefne beholdning som er 113 Sld. 2 mrk. 3 skl.,  
Deehlis Moderen, og sødskende imellem som er at bereigne efter lowen 2 brødre og 4 
søsterlaader, er den af en broderlaad 28 Sld. 1 mrk. 8 2/4 skl., og en søsterlaad penge 14 Sld. 12 
3/8 skl., 
For Moderen Bendte Jensdaatter anpart som er 28 Sld. 1 mrk. 8 2/4 skl., er udlagt af de indfriede 
jorde penge som denne S: Carl Jens Andersen Wæboe hafver arfved og indført af denne 45 gaard 
hende son arfver en broderlaad efter sin bemælte afdøde søn efter lowen at hafve penge 12 Sld. 1 
mrk., Nok læggis Moderen som ham self har vedstaaen til bemælte sin Søn at være skyldig som før 
ermælt som er penge 14 Sld., hos Peder Nielsen Skomager i Rønne af hvis hand her til boet er 
skyldig at hafve 2 Sld. 8 skl., :/: 
Denne S: Carls broder Hans Andersen Wæboe tilkommer udi arf efter sin broder penge 28 Sld. 1 
mrk. 8 skl., udlagt af berørte 45 gaards forskrefne indfriede, og arfvede Jorde penge er her til 
udlagt, at hafve 12 Sld. 1 mrk., Hos Peder Nielsen Skomager i Rønne af hvis hand her til boet er 
skyldig at hafve 2 Sld. 8 skl., Hos Helvig Claus Jens i Haslef som hun er skyldig med forde forsikring 
udi jorde og Hafve som før er mælt for 14 Sld., :/: 
Dend eldste søster til denne S: Carl er Kirstene Peder Hansens i Clemmedskier sogn tilkommer at 
arfve efter denne sin afdøde broder 14 Sld. 12 skl., der for er tillagt af forde indfriede jorde penge 
udi dend 45 gaard i Rydskier sogn at hafve 6 Sld. 8 skl., Hos Peder Nielsen Skomager i Rønne af hvis 
hand her til boet er skyldig at hafve 2 mrk. 12 skl., en røe hielmed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en tønde 
Biug for 1 Sld., en tønde hauver 2 mrk., hos Ifver Skomager i Teign i Olskier sogn at fordre 1 mrk. 8 
skl., :/: 
Dend anden denne S: Carls søster Anna Anders Hans i Olskier sogn tilkommer 14 Sld. 12 skl., udlagt 
af forde indfriede jorde penge udi den 45 gaard i Rydskier sogn, at hafve 6 Sld. 8 skl., hos Peder 
Nielsen Skomager i Rønne 2 mrk. 11 skl., hos Søfren Ifversen i Olskier sogn som hand er skyldig at 
hafve 4 mrk., 2 tønder Rug for 3 Sld., 2 tønder Biug for 2 Sld., it les Høe for 6 mrk., til ofvers 6 skl., 
:/: 
Dend 3 søster er Ellene Anders Pedersen i Rydskier sogn hende tilkommer i arf efter forde sin 
broder penge 14 Sld. 12 skl., udlagt af dend 45 gaards indfriede penge som før er mælt er her til 
udlagt 6 Sld. 8 skl., Hos Peder Nielsen Skomager i Rønne af hvis hand her til boet er skyldig at hafve 
2 mrk. 10 skl., 3 tønder Rug for 3 Sld., 2 tønder Rug 3 Sld., it kløf sauf 2 mrk., hos Mons Pedersen i 
Rydskier sogn som hand er skyldig, at hafve 3 mrk. 10 skl., :/: 
Dend yngste denne S: Carls søster er Karne Andersdaatter som Hans Jensen i Rydskier sogn er 
wærge for tilkommer i arf efter forde sin broder penge 14 Sld. 12 skl., der for udlagt af dend 45 
gaard i Rydskier sogn indfriede penge som før er mælt er her til udlagt, at hafvis penge 6 Sld. 8 skl., 
Hos Peder Nielsen Skomager i Rønne 2 mrk. 10 skl., 2 tønder Biug for 2 Sld., en tønde hafre 2 mrk., 
en tønde Rug for 1 Sld. 2 mrk., it les Høe for 1 Sld. 2 mrk., Hos Mons Pedersen i Rydskier sogn, af 
hvis hand er skyldig 1 mrk., Hos Mikel Larsen Kempe i Rydskier sogn at hafve 3 mrk., Hos Peder 
Hansen boende gaarden i Rydskier sogn som hand er skyldig 2 mrk., af en tønde Biug ved Deignen 
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Balligens udlæg 1 mrk., Hos Anna Anders Hans 6 skl., af en tønde Biug ved Anders Mons udlæg de 
4 skl., :/: 
Efter at saaleedis var skifted og deelt som forskrefved staar, fri lagde denne S: Carls Moder Bendte 
Jensdaatter it kiøb og skiøde bref udgifved S: Hr: Lands Prousten Poul Ancher Sogne Præst til 
Haslef, og Rydskier sogns meeningheder datered dend 13 july Aar 1681 inden Nørre Herrits ting 
lydende at S: Anders Nielsen Wæboe af hammen hafver kiøbt denne ommælte 45 gaard i Rydskier 
sogns eiendom for 126 Sld., efter der om berørte bref lydelse som nu blef læst, og paa skrefven, 
og til Enken Bendte Jensdaatter igien lefvered byefougden Eskild Nielsen af Hasle som denne 45 
gaards land gilde nu er berettiged til spurdte Enken Bendte Jensdaatter, og hendis med arfvinger, 
hvem af denne sig her efter vil paatage at svare og betalle til hammen land gilde, og hvis videre 
rettighed hammen, af berørte gaard aarlig kand til komme, og samme i rette tiide clarre efter udi 
Enken som mulig sig samme gaard til holder, er høy alder, og skrøbelig, saa det siufnis hun ike sligt 
her efter skulle kunde afsæd komme, men hvis Eskild Nielsen ike her udi kand erlange vis forsikring 
vil hand efter lowens tilhold udi løsse herligheden, efter di øyen synflig formennis denne 45 gaard 
udi sin Biugning og tilliggende, daglig dags forringis, og allereede er hel forfalden, Enkens broder 
Hans Jensen boende i Rydskier sogn paa sin søster Bendte Jensdaatters veigne svarede til forde 
Byefougden Eskild Nielsen indførtte meening, at hand kommeligen nu indgik, og Cavered for at 
Enken skal holde denne 45 gaard ved god hold, og magt udi Buigning, og dends tilliggende, og her 
efter aarlig i rette tiid af clerre baade skatt land gilde, og ald rettighed saa at der paa indted skal 
være at anke paa, og hvis bemælte Enke, det ej self efter kommer saa lofved bemælte Hans Jensen 
self der til at svare det ved kommende, og naar Hans Jensen ike lengere dette sat nu indgaaende 
løfte vil holde, saa lofved Hans Jensen, og at hand der om bil Byefougden Eskild Nielsen lowlig 
advare, der ved saa dette skifte er slutted, Hvilked at saa er tilganged og Passeret des til vidnie 
biurd under vore hender og signeter. Skiftestæden den 45 gaard i Rydskier sogn, 
 dend 25 September Aa. 1704. Eskild Nielsen. H: Brugman. Hans H:A:S: Andersen  
Peder P:H:S: Hansen.   Anders A:H:S: Hansen.   Anders A:P:S: Pedersen. Hans H:J:S: Jensen.      
Paa Enkens, og sin myndlings viegne Jørgen J:H:S: Hansen. 
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Anno 1704 Dend 30 September. er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter  S: Peder Jensen, som boede og  Døde, i it Udhuus beliggende 
paa Baggegaards grunden beliggende udi Clemmedskier sogn. imellem denne S: Mands efterlatte 
hustru Karen Pedersdaatter, for hende blef efter hendis begiæring til laugwærge anordnet hendis 
Fader Per Christensen som boer i bemælte Huus, de paa ene side, og paa anden side denne S: 
Mands med bemælte sin hustru auflede barn som nu igien lefver  
 
Ved navn Jens Pedersen 1½ aar gl. for ham er nu til wærge anordnet hans Faders broder Niels 
Jensen boende i bemælte Clemmedskier sogn. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  Og egne weigne Skifteskriver Henrik Brugsman. 
Møtte, og her paa Sterfboet Husbonden Jørgen Hermansen Bohne boende paa Baggegaarden, og 
formente at forwalte dette skifte efter lowen saa som hans formænd efter allernaadigste 
Previlegium som af hans Kongl: May: allernaadigste er Consermeret. Saa frembt hand ike i høyste 
maader skal hafve sig at besvæge som Jørgen Hermansen begierte saaleedis at maatte indføris. 
Hvor paa Rettens Weigne blef opmælded til wurderings mænd Jep Nielsen og Hans Larsen begge 
af Clemmedskier sogn. Hvor da er forre funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun Hest gilling for 10 Sld., en brun Hoppe 7 Sld., en sort brun Hoppe i fierde aar gl. 6 Sld., it 
blak brunt Hors Øeg i anded aar gl. 3 Sld.,  
Qveg. 
En sort stierned stud for 6 Sld. 2 mrk., en sort Koe for 5 Sld., en sort stierned Koe paa leie hos Niels 
Larsen i Rydskier sogn for 5 Sld., en sort belted Koe 5 Sld., paa leie hos Sørren Christens Nyekier 
sogn, en røe hielmed gl. Koe paa leie hos Peder Jensen paa Dyngegaards grunden i Clemmedskier 
sogn. nu sat for 2 Sld. 2 mrk., udi Samsings gaarden i Clemmedskier sogn findis som denne S.Mand 
tilhørrer Utersked Biug it stølpreum i Nørrelenge i wæster ende under stenged er sat for 4 
tønder,á  tønden Biug 4 mrk er 4 Sld., en deehl Høe og noged Biug halm paa stenged ofver Biuged i 
samme stolperum for 5 mrk., Nok findis i loftegaarden i Clemmedskier sogn, som denne S: Mand 
tilhørrer, Rug som er utersked er sat for 3 tønder hver tønde Rug sat for 6 mrk., er 4 Sld. 2 mrk., 
Hafre samme steds er sat for 4 tønder á 2 mrk er 2 Sld.,  
Faar. 4 gl. Faar a 3 mrk er 3 Sld., 4 smaa Lam á 1 mrk, 8 skl er 1 Sld. 2 mrk.,  
En sies uden bom 8 skl., endnu en seis uden bom 2 mrk.,  endnu en seis uden bom 8 skl., som er 
hos Niels Jørgensen i Clemmedskier sogn. 
I Krobhuused. 
It laasfast wge skrin er sat for 5 mrk., I en seng ibiden, en blaae ranned olmerdugs ofver dynne 2 
Sld., en linnen hampe garns under dynne for 4 mrk., en ullen hofved dynne 1 mrk., 2 blaar ranned 
olmer dugs pude, foruden lin waar á 1 mrk er 2 mrk., it blaar garns lagen 1 mrk. 8 skl.,  
Niels Jørgensen i Clemmedskier sogn nu vedstoed at være skyldige til denne S: Mand, og ipandtsat  
 
er laasfast ege kiste som nu staar paa Baggegaarden for 6 mrk., it winfad med en bon udi for 1 
mrk. 8 skl., en salte tønde 6 skl., en gl. half tønde 4 skl., en gl. tønde 4 skl., en dito 2 skl.,  
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Denne S: Mands hustru Fader Peder Christensen vedstoed at hafve lofved denne S: Mand, nye 
arbieds wogn, og en nye lin wef som nu blef sat paa penge som Peder Christensen til svarer til 
penge 7 Sld., en gl. træ tinned hare 8 skl.,  
Anders Carlsen i Nyekier sogn er skyldig her til boen, og i pandt en stok øpse 2 mrk., 
Mons Svendsen paa loftegaarden i Clemmedskier sogn skyldig her til boet laante penge 1 Sld. 14 
skl.,  
Nok 1 mrk. 4 skl., for en liden Rugmeehl 9 mrk., er saa tilsammen som Mons Svendsen nu vedgik 
og vedstoed her til boet skyldig at være penge 3 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Niels Larsen i Rydskier sogn vedstoed her til boet skyldig at være penge 3 mrk.,  
Lars Andersen i Samsings gaarden er skyldig her til boet  som Enken angaf laante penge 5 mrk. 8 
skl.,  
Bendt Jørgensen i Clemmedskier sogn er og skyldig her til boet som Enken angaf laante penge 1 
Sld.,  
Mons Lassen i Clemmedskier sogn er ilige maade skyldig penge 3 mrk. 4 skl.,  
Ored Monsen Tømmermand er skyldig her til boet efter Enkens angifvende laante penge 6 mrk., 
hvor paa Ored Monsen vil hafve afkortted for handling 3 mrk., rester 3 mrk.,  
Anders Nielsen paa Plidsgaards grunden i Clemmedskier sogn er skyldig blefven efter Enkens 
angifvende for Koe leie 3 mrk. 8 skl.,  
Hans Hansen i Skobehused i Clemmedskier sogn er ilige maade skyldig for Koe leie som rester 3 
mrk.,  
Hans Hansen Genger i Wæster Gildis hus er skyldig her til boet 12 skl.,  
Mogens Larsen ved Claus Therkels Mølle er skyldig her til boet 1 mrk. 2 skl.,  
Jørgen Andersen Deign i Nyekier sogn vedstoed her til boet laante penge som hand self skal hafve 
vedstaaed 6 Sld.,  
Peder Rasmusen i Nyekier sogn vedstoed her til Sterfboet at være skyldig penge 6 mrk.,  
Lars Hansen i Kirke byen i Nyekier sogn vedstoed her til Sterfboet at være skyldig penge 4 mrk. 13 
skl., for 1 1/5 tønde Biug:/: 
Summa Andrager Forskrefne dette Sterfboes middel tilsammen  
penge 101 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Saa blef angifven denne S: Mands Ifareklæder og er af forde wurderings mænd taxered som følger. 
En graae wadmels kiol med gul under foer for 6 mrk., en graae fifskaftes kioel for 3 Sld., en half slit 
sort fidskaftis kioel 1 Sld., en hvid wadmels kioel 6 mrk., it par gl. felbred skin bopser 2 mrk., en 
røed wadmels foer skiorte med thin knapper udi for 4 mrk., en gl. sort hatt 1 mrk., it par finne lærs 
støfter for 1 Sld. 2 mrk., Summa Ifare klæderne 10 Sld. 1 mrk., forskrefne denne S: Mands 
Ifareklæder til kommer denne S: Mands efterlefvende søn Jens Pedersen som er 10 Sld. 1 mrk.,  
Og der imod beholder Enken sine egne Ifareklæder hvor med hun var tilfreds og fornøyet. 
Saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner, og er der til giort udlæg som 
følger. 
Mortten Bohne i Hasle lod fordre som er forstragt i en deehl til denne S: Mands begrafvelse, og 
videre 10 Sld., udlagt en sort stierned stud 6 Sld. 2 mrk., hos Mogens Svendsen af hvis hand her til 
boet er skyldig 3 Sld. 2 mrk., :/: 
Sogne Præsten Hr: Christen Lind som hafver forretted lig tieneste i dend afdøde sogne Præst Hr: 
Olluf Jensen Aalborigsted. Nemlig  Hr: Christen Lind tilkommer efter Accordering 4 Sld., udlagt en 
sort belted Koe paa leie hos Søfren Christensen i Nyekier sogn er sat for 5 Sld., til ofvers 4 mrk.,  
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Jens Nielsen Staale i Rønne lod fordre for homle 1 mrk., udlagt hos Mons Svendsen af hvis hand er 
skyldig 1 mrk., :/: 
Jørgen Andersen Diegn i Nyekier sogn fødstamented at skrifve 1 mrk. 8 skl., udlagt af hvis hand her 
til boet er skyldig at afkorttis disse 1 mrk. 8 skl., :/: 
Niels Jensen i Clemmedskier sogn for liig kisten fordred arbieds løn penge 4 mrk., for 8 potter 
brende vin 7 mrk., for en skep. Rug til hans søn 1 mrk. 4 skl., er penge 3 Sld. 4 skl., udlagt it blak 
brunt Hors Øeg i anded aar gl. for 3 Sld., en gl. tønde 4 skl., :/: 
Niels Jørgensen i Clemmedskier sogn fordred for at grafve til denne S: Mands liig penge 1 mrk., og 
for it les lyng 1 mrk., for 2 lær saaller 8 skl., er 2 mrk. 8 skl., udlagt af hvis Niels Jørgensen her til 
boet som før ermælt er skyldig der af at hafve penge 2 mrk. 8 skl., :/: 
Giertrud Jensdaatter fordred arbiedsløn 10 skl., udlagt hos Hans Hansen Greger af hvis handher til 
boet er skyldig 10 skl., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelsis bekaastning saa og i henseende til det spede barns 
opforstring som Moderen hos sig beholder er hende nemlig. Enken samtyked af filleds middel at 
nyde udlæg for penge 20 Sld., udlagt, en brun Hoppe 7 Sld., en sort brun Hoppe 4er aar gl. 6 Sld., 
en sort Koe 5 Sld., en røe hielmed gl. Koe paa leie hos Peder Jensen paa Dyngegaards grunden for 2 
Sld. 2 mrk., til ofvers 2 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt 7 mrk., 4 tønder Haure paa loftegaarden i straat 2 Sld., til 
ofvers 1 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med ustempled papir i alt 3 Sld. 1 mrk., udlagt lidet Høe og Halm i 
Samsings gaarden er sat for 5 mrk., 4 smaa Lam for 6 mrk., 2 hofved puder foruden lin waar 2 
mrk., stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt, it Faar 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage at taxere goedsed paa adtskeelige stæder hver 1 mrk. 8 
skl., udlagt it laasfast ege skrin i krobhused er sat for 5 mrk., til ofvers 2 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne boets skyldige Gield og Prætensioner til 
 penge 44 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling penge 56 Sld. 1 mrk. 11 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfve part som er 2 Sld. 13½ skl., og denne S: Mands med bemælte 
sin hustru auflede liden søn tilkommer dend anden halfvepart som og er penge 28 Sld. 13½ skl.,  
For Enkens anpart som er 28 Sld. 13 skl., er udlagt 4 tønder Biug i Samsings gaarden á tønde Biug 4 
mrk er 4 Sld., 3 tønder Rug i Toftegaarden for 4 Sld. 2 mrk., 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., en sies uden 
bom 8 Skl., endito uden bom 2 mrk., en blaae ranned olmerdugs ofver dynne i krobhused for 2 
Sld., en hampe garns linnen under dynne 4 mrk.,  en ullen ullen hofved dynne 1 mrk., it blaargarns 
lagen for 1 mrk. 8 skl., it vin fad med en bon udi 1 mrk. 8 skl., en salte half tønde for 6 skl., en half 
tønde for 4 skl., en gl. tønde for 2 skl., hos sin fader for wognen og wefven som før ermælt at 
hafve 7 Sld., en træ tinned harre 8 skl., hos Anders Carlsen i Nyekier sogn som hand er skyldig 2 
mrk., hos Niels Lassen i Clemmedskier sogn 3 mrk. 4 skl., ved udfartens udlæg 2 mrk., af forde 
Hafre 1 mrk., ved wurderings mændenis udlæg af it skrin 2 mrk., hos Lars Hansen i Kirkebyen i 
Nyekier sogn af fordre 1 Sld. 13 skl., :/: 
For sønnens anpart som er 28 Sld. 13 skl., udlagt en brun Hest gilling 10 Sld., en sort stierned Koe 
paa leie hos Niels Larsen for 5 Sld., en seis uden bom hos Niels Jørgensen 8 skl., Hos Niels 
Jørgensen af hvis hand her til boet er skyldig 3 mrk. 8 skl., hos Lars Andersen i Samsings gaarden 
som hand er skyldig at fordre 5 mrk. 8 skl., hos Ored Monsen Tømmermand i Nyekier sogn at 
fordre 3 mrk., Hos Anders Nielsen paa Plids gaards grunden 3 mrk. 8 skl., hos Hans Hansen i Skobe 
hused at fordre 3 mrk., hos Jørgen Andersen Deign i Nyekier sogn af hvis hand er skyldig fordris 
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penge 5 Sld. 2 mrk. 8 skl., hos Mons Larsen ved Claus Therkelsen at hafve 1 mrk. 2 skl., hos Peder 
Rasmusen i Nyekier sogn som hand er skyldig 6 mrk., hos Hr: Christen Lind i Nyekier sogn af en Koe 
at hafve dend 1 Sld., hos Mons Svendsen paa Loftegaarden de 2 skl., hos Hans Gerger de 2 skl., til 
ofvers 1 skl., :/: 
Efter at saa var skifted, og deehled, og indført som forskrefved staar, saa blef atter Enken, og de 
ved kommende saa vel som af skifte betienterne tilspurdt om de hafde meere at angifve til dette 
boes beste eller videre bort skyldige Gield, der til de svarede, at de ike var meere witterlig end 
angifven er og her udi forskrefved staar, der ved saa dette skifte er slutted. Hvilked at saa er 
tilganged og Passered som her udi foran findis indført, des til vidnis biurd under vore hender og 
signeter. Skiftestæden Anno Die Et Loco Ut Supra. Jørgen Bohne Hermandsen.    H: Brugman. 
Niels N:J:S: Jensen.  Per P:C:S:Christensen.  Jep J:N:S: Nielsen.  
Hans H:L:S: Larsen. 
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Anno 1704 Dend 2 Oktober. er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Deehling efter S: Mons  Pedersen som boede og døde paa Dend 21 gaards grund 
beliggende udi Aakier sogn.Imellem denne S: Mands efter lefvende Hustru Kirstine Andersdaatter 
for hende blef efter hendis begiæring til laugwærge anordnet Mogens Ibsen boende i bemælte 
Aakier sogn. de paa eene side og paa anden side denne S: Mands med bemælte sin hustru auflede 
børn som er 4 sønner og 2 døttre hvor af. 
 
Dend eldste søn Peder Monsen boende i Aakier sogn paa 12 gaard sin egen wærge. 
Dend anden søn er Anders Monsen som boer i Aakier sogn sin egen wærge. 
Dend 3 søn er Jens Mogensen. 
Dend 4 søn er Hans Monsen. 
Dend 5 og yngste søn er Jep Monsen alle deris egne wærger. 
Dend eldste daatter er Ellene Mogensdaatter i ekteskab med Claus Svendsen i Aakier sogn boende 
paa Brandsgaards grunden. 
Dend yngste daatter er Giertrud Mogensdaatter i ekteskab med Svend Andersen boende i Aakier 
sogn. 
Som alle var tilstæde for dem self, og deris hustruer at svare. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt  ved sin fuldmægtig Stads Capitain Gregers 
Christensen boende i Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte møtte 2de 
mænd Peder Hansen og Laurits Ibsen begge boende i bemælte Aakier sogn. Hvor da er forre 
funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun stak romped Hest 9 Sld., en gl. brun Hest gilling 6 Sld., en brun smal blised gl. Hoppe 5 Sld.,  
Qveg. 
En røgged bleged Koe 5 Sld., en gl. sort brun Koe for 4 Sld., en blak stierned Koe 4 Sld., en røe 
hielmed Koe som er ung for 4 Sld., en blak røgged ung Koe for 3 Sld. 2 mrk., en sort hielmed stud 
kalf føed i dette aar for 5 mrk. 8 skl., en blaked Qvigekalf 5 mrk., en bleged Qvigekalf for 4 mrk., it 
røtt qvigenød i tredje aar gl. for 2 Sld. 2 mrk., it blak røgged qvigenød af lige alder for 2 Sld. 2 mrk., 
it røe røgged studnød udi anded aar gl. for 2 Sld.,  
Faar og Lam. 8 gl. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 6 Lam á 2 mrk er 3 Sld.,  
Gies. 4 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk er 5 mrk., 10 unge Gies á 12 skl er 7 mrk. 8 skl.,  
Svin. En ung graae galt i anded aar for 2 mrk., en røe galt af lige alder for 2 mrk., en sort hofved 
Soe 2 mrk. 8 skl., en hvid galt gris for 1 mrk., en røe belted Soegris for 1 mrk.,  
Sæden i laden. Rugen er sat for 6 tønder á 6 mrk er 9 Sld., Biuged som er i laden, og i it les udfor 
hused norden til er sat for 8 tønder á 4 mrk er 8 Sld., Hauren i laden, og i hused udfor hused 
norden til er sat for 10 tønder a tønden 2 mrk er 5 Sld., it par smaa les Høe paa it stenge som med 
arfvingerne bevilged Enken at nyde til waar fodre foruden skifte. 
Kaabber. 
En fiering stoer kaabber kedel er vegtig til 7 Sld., en spand stoer gl. kaabber kedel er vigtig til 3 
mrk., en meged liden gl. kaabber kedel er vigtig til penge 2 mrk.,  
Benkeklæder. 
En gl spoelskaded benkedynne under winduen i stuen 5 alen lang er sat for 5 mrk.,  
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Sengeklæder i Krobhused i dend søndre seng. En hvid ullen gl. under dynne for 6 mrk., en blaae 
ranned ullen ofver dynne for 2 Sld. 2 mrk., en ullen blaae ranned hofved dynne for 1 Sld., en hvid 
ullen hofdynne for 3 mrk., it blaargarns lagen for 1 mrk. 8 skl.,  
I Nørre seng ibiden, en hvid ullen under dynne for 4 mrk., en hvid ullen gl. ofver dynne for 1 mrk. 4 
skl., en graae ranned hofved dynne for 12 skl.,  
Boehawe. 
En ploug med it skiær ringe juhl løbere og bøsse for 2 mrk. 8 skl., it aar med bihl paa 12 skl., en træ 
tinned harre 12 skl., en gl. harre med træ tinner for 4 skl., en arbieds wogn foruden stier med 
hammel tøm og halseeler, og en klou vidier 3 Sld. 2 mrk., it par Høe stier af fyrre træ med 
laasstang for 10 skl., en stand tønde i wester hused for 12 skl., 3 straabonds tønder á 4 skl er 12 
skl., en liden røste ballig for 6 skl., Nok i Krobhused. En øl half tønde for 12 skl., 2 straabonds 
tønder hver 4 skl er 8 skl., en haand qvern med hus og jern seil for 4 mrk., 2 gl. seiser med bom, 
der til for 1 mrk., en gl. øpse for 2 skl., en gl. lyng rifve for 4 skl., en gl. jern tyfve for 4 skl., it gl. tørf 
jern for 4 skl., it gl. bøsse løb til en jern stang omgiort for 8 skl., en gl. laasfast half kiste med 
maaner hengsler 1 mrk., it gl. fyrre bord i stuen med oben foed og en gl. skoffe under for 1 mrk., it 
gl. bidsel med sort læder udi sat for 1 mrk.,  
Tilstaaende Gield. 
Hans Jensen boende i Hunshalle i Aakier sogn, angaf Enken, og arfvingerne at være skyldig her til 
boet for it par unge studer penge 8 Sld.,  
Peder Larsen i Pederskier sogn angaf Enken og arfvingerne at hand her til boet er skyldig reede 
laante penge som er 5 Sld.,  
Efter it Kiøb, og skiødebref udgifved af Daniel Mikelsen boende i Aakirkebye datered Aakirkebye 
dend 13 july Aar 1702. og inden Aakirke byeting er vedstaaed dend 14 july berørte aar 1702 som 
formælder om at Daniel Mikelsen til denne S: Mand Mons Pedersen hafver solt og kiøbt en eng 
beliggende under Aakirkebyes frihed kaldis Hiemmmigis torns engen beliggende sønden klinten, 
med sin adskilning som samme berørte skiøde bref vidt loftelig om formælder, som nu blef læst, 
og paaskrefven, og det for 30 Sld., med hvilken kiøb Enken og denne S: Mands børn og arfvinger 
var tilfreds at samme eng nu i dette skifte ved dend Summa forblifver, og til dette boes middel nu 
anføris for penge 30 Sld.,  
Saa blef Enken og børnen af skifteforwalteren til spurdt, om de hafde meere at angifve til dette 
Sterfboes middel entten en eller anden maade, der til dette Sterfboes arfvinger svarede at dem ej 
meere var witterligt, end angifved er, og forskrefved staar, undtagen denne S: Mands Ifareklæder 
hvor im her efter mældis, hvor saa blef sammen reigned dette Sterfboes middel som andrager til 
penge 155 Sld. 1 mrk. 6 skl.,  
Denne S: Mands Ifare klæder vilde børnen ike hafve wurdered, men der om sig self indbyrdis at 
eenis uden, nogen anke hvor for der om ej noged videre, er at anføre, og der imod beholder 
Moderen sine egne Ifare klæder i dette forskrefne hvis angaaende. Saa er der af 9 stolperum som 
til hørre dend 21 gaard i Aakier sogn som af Hans Madsen nu beboes, og hvis videre ved samme  
hvis findis tilbygt, eller tilsadt med ryster, og ofven hvis, det tilhørrer dette Sterfboesarfvinger. 
Hvilket alt sammen denne S: Mands børn afstoed, og foræred Enken deris Moder hun alene for sig 
sin lifs tiid at beholde berørte husteds tilliggendende angaaende da vedstoed Hans Madsen at hvis 
jord, og eiendom denne S: Mand i dette aar forbrugt, skal Enken her efter beholde at bringe til 
hused, saa som denne S: Mand hafver betalt til fæste penge af dette for berørte huus, til Hans 
Madsen forud 10 Sld., som hand skulle boet der for her i hused udi 5 aar her efter at berigne fra 
fisked Rug sæd tiden 1704. og til de 5 aar her efter saa ende, men som denne S: Mand bemælte 
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sin hustru har boet her i hused. Hans Madsens faders tid, og siden hand døde til nu 6 aar, som er 1 
aar meere med denne S: Mand gaf leie for forundte forde Hans Madsen Enken samme hus at boe 
udi disse omrørte 6 aar i saa som leien eller fæste pengene er aarlig bereigned for 2 Sld., skulle det 
hende sig at Enken ved døden afgaar formed de 6 aar for ende, da svarede Hans Madsen ej meere 
leie eller fæste penge til bage igien med hvis som rester af de første 5 aar hvor saa imidler tiid 
Enken skal være pligtig at holde det sædvanlige udgifvende ved magt og lige, saa meged til aar 
skyld som hendis S: Mand til fore aarlig plie at betalle løn at nyde og som i stuen nu ikun er it gl. 
windue saa lofved Hans Madsen at vil lade indsætte i stuen par winduer som Enken lofved siden at 
vil holde ved lige saa lenge hun er boende i forde hus.  
Hvor nest blef angifven efterskregne bort Skyldige Gield og Prætensioner og der til er giort udlæg 
som følger.  
Sogne Præsten er belofved af arfvingerne efter deris berettning for liig begiengelsen penge 5 Sld., 
udlagt en bleg røgged Koe 5 Sld., :/: 
Deignen for sin umage med liig begiengelse belofved arfvingerne 6 mrk., udlagt en blegged Qvige 
kalf 4 mrk., it lam 2 mrk., :/: 
Jep Smed i Aakier sogn lod fordre arbiedsløn 3 mrk. 10 skl., udlagt it Faar 3 mrk., it bøsse løb til en 
jern stang om giort for 8 skl., en gl. øpse 2 skl., :/: 
Peder Andersen Rytter i Gudhiem fordred for en fiering sild penge 6 mrk., udlagt en blaked Qvige 
kalf 5 mrk., en gaas for 1 mrk., :/: 
Anders Mogensen i Aakier sogn fordred som vedgikis 3 Sld. 4 skl., udlagt en gl. brun blised Hoppe 
for 5 Sld., til ofvers 1 Sld. 3 mrk. 12 skl., :/: 
Jens Monsen i Aakier sogn fordred som vedgikis 6 mrk. 8 skl., Udlagt en sort hielmed stud kalf føed 
i dette aar for 5 mrk. 8 skl., en hvid galt gris 1 mrk., :/: 
Peder Monsen i Aakier sogn fordred for en pott honning 1 mrk., udlagt en røe belted Soegris for 1 
mrk., :/: 
Svend Andersen i Aakier sogn fordred for 4 Høns 1 mrk., og for leie, af liig klæded 1 mrk. 8 skl., 
udlagt i Nørre seng i Krobhused en hvid ullen gl. ofver dynne for 1 mrk. 4 skl., en graae ranned 
hofved dynne 12 skl., 2 straabonds tønder 8 skl., :/: 
Hans Madsen fordred 1 mrk., udlagt en gl. gaas 1 mrk., :/: 
Jens Mikelsen i Aakirkebye fordred for liig kisten til denne S: Mand arbiedsløn penge 1 Sld., udlagt i 
søndre seng i Krobhused en ullen blaae ranned hofved dynne er sadt for 1 Sld., :/: 
Grafver løn til denne S: Mands liig der for 1 mrk., udlagt 2 seiser med bom for 1 mrk., :/: 
Arfvingerne angaf at være skyldig til Peder Andersen Dam i Aakirkebye for  forstrekning til denne S: 
Mands begrafvelse i alt 5 Sld. 2 mrk. 4 skl., udlagt her for, en sort brun Koe 4 Sld., it røe røgged 
stufnød for 2 Sld., til ofvers 1Sld. 12 skl., :/: 
Hans Ibsen i Aakirkebye lod fordre for en half tønde øl penge 6 mrk., udlagt i søndre seng i 
krobhused, en hvid ullen under dynne for 1 Sld. 2 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands Udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken, af sine med arfvinger 
bevilged ud af fælleds boeds middel for 30 Sld., udlagt en brun stak romped Hest for 9 Sld., en gl. 
brun Hest 6 Sld., en røe hielmed ung Koe 4 Sld., en blak røgged ung Koe for 3 Sld. 2 mrk., en 
arbieds wogn forde behør for 3 Sld. 2 mrk., 4 tønder Biug 4 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage 2 Sld. 3 mrk., udlagt af en fierings kedel 11 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 4 Sld. 2 mrk., udlagt af en fierings kedel 
at hafve 4 Sld., en gl. gaas 1 mrk., :/: 
Stempled papir til skifte brefved 3 mrk., udlagt it Faar 3 mrk., :/: 
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Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk er 4 mrk., udlagt en gl. span stoer gl. kaabber 
kedel 3 mrk.,en gl. gaas 1 mrk., :/: 
Summa andrager forskrefne Gield og Prætensioner til penge 62 Sld. 2 skl.,  
Ligvideret blifver udi behold og til deehling penge 93 Sld. 1 mrk. 4 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer den halfve part som er penge 46 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
Dend anden halfvepart skulle deehlis imellem denne S: Mands samptlige børn som er 5 sønner og 
2 døttre. Nem som de 3de af boet udgifte børn, en søn og 2 døttre, skal efter Enkens beretning 
hafve bekommed en deehl hiemgift af deris Fader, og Moder, med de var i vilmagt, saa tilspurdte 
skifte for walteren dend eldste søn Peder Monsen, om hand vilde føre til boet hvis hand saaleedis 
forhen hafver bekommed, og fiør irfved med sine sødskende, og nu tage arf, hvor til Peder 
Monsen svarede at hand ingen atfve part nu var begierendes men Peder Monsen var fornøyet, og 
tilfreds med hvis hans Fader og Moder gaf ham i deris vel. 
Dend eldste daatter Ellene Monsdaatter som nu hafver Claus Svendsen til sin ektemand blef begge 
ilige maade af skifteforwalteren til spurdt om de vilde nøyes med det de til hiemgift hafver 
bekommed eller og føre det til boes middel og saa tage nu arf efter faderen, der til Claus Svendsen 
svarede at skifte betienterne kunde giøre som de suinis.  
Skifteforwalteren her til meldende, at  saa som Enken angifver, som daattermanden Claus 
Svendsen, og self vedgaae at hafve bekommed med til hiemgift, som andrager til 10 eller 11 Sld., 
og hand ike nu saa meged paa sin hustruis weigne kand bekomme til arf, saa kundis for rett, og 
paa Claus Svendsens eged bæste, at hand bør at nøyes med det som hand hafver med sin hustru til 
hiem gift bekommed og miste arf, efter hans hustru S: Fader,  
Den anden daattermand Svend Andersen blef og ilige maade, af skifteforwalteren tilspurdt, om 
hand vilde her til boet hvis hand med sin hustru til hiemgift hafver før hen bekommed og iefne 
med sin hustruis med arfvinger, der til Svend Andersen svarede at hand var tilfreds med hvis 
hiemgift hand sin hustru saaleedis for hen hafver bekommed, og nu efter hendis S: Fader miste 
arf, hvis aarsage. 
Dend  øfrige halfve part deehlis imellem de andre denne S: Mands børn, som er 4 sønner.  
Er der af hver sønnens anpert 11 Sld. 2 mrk. 10½ skl.,  
Saa er for Enkens eller Moderens anpart som er 46 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt, 6 Faar á 3 mrk er 4 
Sld. 2 mrk., 5 Lam á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., it blak røgged Qvige nød i 3 aar gl. 2 Sld. 2 mrk., 4 
tønder Biug á 4 mrk er 4 Sld., 10 tønder Hafre som hafren er sat for 2 mrk., tønden er 5 Sld., Rugen 
som er sat for 6 tønden á tønden 6 mrk., er 9 Sld., en gl. gaas for 1 mrk., 10 unge gies á 12 skl er 7 
mrk. 8 skl., en graae galt 2 mrk., en sort hofved Soe 2 mrk. 8 skl., en ploug med forde behør for 2 
mrk. 8 skl., it aar med bihl 12 skl., en træ tinned harrer 12 skl., en gl. dito 4 m 
Skl., it par Høe stier med las stang for 10 skl., en hand qvern med hus og seil 4 mrk., en liden gl. 
kaabber kedel er vog til 2 mrk., it gl. fyre bord med oben foed og skoffe 1 mrk., en stand tønde i 
wæster hused 12 skl., 3 straae bonds tønder 12 skl., en røste ballig for 6 skl., en øl half tønde 12 
skl., en lyng rifve for 4 skl., en gl. jern tyfve for 4 skl., it gl. tørf jern for 4 skl., Nok udlæggis her til af 
den forberørte Eng under Aakirkebyes frihed som er kiøbt af Daniel Mikelsen i Aakirkebye for30 
Sld., der af at hafve penge 12 Sld., hos Peder Andersens udlæg i Aakirkebye 6 skl., :/: 
Sønnen Anders Mogensen for sin anpart som er 11 Sld. 2 mrk. 10 skl., der for udlagt hos sidst 
forige udlæg af Hoppen 7 mrk. 12 skl., af forskrefne eng at hafve de 4 Sld. 2 mrk., en blaae ranned 
ullen ofver dynne i søndre seng i Krobhused er sat for 2 Sld. 2 mrk., en hvid  ullen hofved dynne for 
3 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., udlagt hos Hans Jensen i Hunshalle 6 mrk., hos Peder 
Andersen udlæg 6 skl., :/: 
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Dend 3 søn Jens Monsen for sin anpart 11 Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt af for berørte Eng i 
Aakirkebyes Frihed at hafve 4 Sld. 2 mrk., it røtt qvigenød i 3 aar gl. for 2 Sld. 2 mrk., hos Peder 
Andersen Dams udlæg at hafve 1 mrk., hos Hans Jensen i Hundhalle at fordre 2 Sld. 2 mrk., hos 
Peder Lasse i Perskier sogn at hefve resten som er 7 mrk. 10 skl., :/: 
Dend 4 søn Hans Monsen for sin anpart11Sld. 2 mrk. 10 skl., udlagt af for berørte Eng i 
Aakirkebyes Frihed at have 4 Sld. 2 mrk., en blak stierned Koe 4 Sld., hos Peder Lasse i Perskier 
sogn at fordre 3 Sld. 6 skl., af en benke dynne 4 skl., :/: 
Dend yngste søn Jep Mogensen for sin anpart som er 11 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  der for er udlagt af  
forde Eng i Aakirkebyes Frihed at hafve 4 Sld. 2 mrk., i Nørre seng i Krobhused en hvid ullen under 
dynne 1 Sld., en gl. laasfast half kiste med maaner hengsler 1 mrk., en røe galt 2 mrk., it gl. bidsel 
med sort lær 1 mrk., forde benke dynne 5 mrk., der af til ofvers 6 skl., :/: 
efter at saa var udlagt saa blef endnu de ved kommende af skifteforwalteren til spurdt om de 
hafde meere at angifvesom dette Sterfboe kunde ved komme, hvor til de svarede at dem ej meere 
var witterligt end angifved er og forskrefved staar, hvor ved saa dette skifte er slutted, hvilked at 
saa er tilganged og Passeret som i forskrefved staar, des til widnis biurd under vore hænder og 
Signeter Skiftestæden Ut Supra Gregers Christensen. H: Brugman. Peder P:M:S: Monsen. 
Anders A:M:S: Monsen.    Jens J:M:S: Monsen.  Mons Ibsen. 
Hans H:M:S: Monsen.  Jep J:M:S: Monsen.   Poul Hansen. 
Laurs Ibsen Ude.  Lasse Svendsen.  Svend S:A:S: Andersen. 
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Anno 1704 Dend 3 Oktober. er efter Foregaaende  Loulig Giorde Tillysning Mødt paa Anders 
Madsens boepæhl som er boende udi it hus beliggende paa en af Kongl: May: Wornedes grund 
kaldis Myregaarden udi Aakier sogn her paa Borringholm, og i hans egen, og sin hustru Bendte 
Jensdaatters paahør for kynded en Dom ofver bemælte Anders Madsen for af ham udi sit ekteskab 
begangne lejermaal inden Søndre herrits ting af Herrits fougden Jacob Loransen afsagt, som først 
er datered dend 17 juny aar 1704 hvilken dom os rettens betienter som skifterne her paa landed 
for retter af Kongl: May: Amptskrifver, og Ride fougden Sr: Hans Henrik Skaar, hans fuldmegtig 
Mads Wolftsen  Kort siden er til stilled paa rettens weigne Høy Edle, og Welb; Hr: Obersten Ober 
Commendant, og Amptman Waldemar Reedt  ved sin fuldmægtig Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman tillige med 2de Mænd Peder 
Hansen og Lars Ibsen begge boende i bemælte Aakier sogn. og er samme Herrits ting Dom af 
indhold, ord efter anded som følger nemlig. 
 
Jacob Lorentsen Kongl: May: Byefouged udi Nexøe og Herrits fouged udi Søndre Herrits paa 
Borringholm, giør witterligt, atter efter udlagt Biurd 1704 Tirsdagen den 17 juny Inden fornefnt 
Søndre Herrits Ting, Kongl: May: Amptskrifver og Ridefouged Sr: Hans Henrik Schaars fuldmægtig 
Mads Wolfsen fremstillede forskre:  for retten Anders Madsen af Aakier sogn. som bekiendte sig 
lowligen nefnte, at være af ting budene Mogens Hansen og Esper Laursen udi samme sogn 
forbegangne lejermaal, hvor om fuldmægtigen satte karlte ligen i rette om bemælte Anders 
Madsen som, er en gift mand ike bør straffes paa sin yderste formue, nemlig til hans Kongl: May at 
hafve sin boes laad forbundt, og der for uden sidst fæste paa ded waarnede huus hand nu beboer, 
at hafve forseet, og var her paa med sagens omkaastning i sagen Doms begiærendis Anders 
Madsen imod tiltallen vil svare til neste ting i Tirsdagen dend 1. july: nest efter er igien Søndre 
Herrits ting blefven holden Kongl: May: Amptskrifverens fuldmægtig Mads Wallfsen, Eskede Domb 
over Anders Madsen for begangne lejermaal efter forleeden tings i rettesettelse, Saa og der hans 
Eskede paa Anders Madsens ankovede svar og er clæring imod tiltallen, Anders Madsen var 
tilstæde og begiærede Dilation i sagen, efter som ded Qvindfolk som hand skal have begaaed 
lejermaal med ike er til stæde, og videre vilføre sit svar til neste ting, dend 29 july paa følgende er 
igien søndre Herrits ting blefven holden, Kongl: May Ampt skrifverens fuldmægtig Mads Wolfsen, 
eskede domb ofver Anders Madsen udi Aakier sogn for begangne lejermaal med Karen 
Svendsdaatter, efter forleeden tings i rette settelse, Anders Madsen formeen at blifve fri, efter 
som hand skal have væred Soldat under ded 1. National Compagnie: da hand dette lejermaal skal 
hafve ofved, efter hans Kongl: May: allermaadigste forordnings indhold, og som parterne ej videre 
hafver i sagen at førre saa blef dend optagen til Doms, 
 Anno 1704 dend 26 Augusty er Søndre Herrits ting atter holden, daa er udi denne sag liuderligen 
for retten kiendt saaleedis. Dombs imellem Kongl; May: Amptskrifver Sr: Hans Henrik Skaar paa 
den eene, og Anders Madsen paa dend anden side liudende som følger, om en skiøndt Anders 
Madsen udbøgger af Aakier sogn hafver heden skiødt sig til hans Kongl: May: allernaadigste 
udgangne forordning om millitererie Persohner som sig med lejermaal forsee at ville være fri for 
deehl Amptskrifverens prætenderede bøder, efter som hand var Soldat under det første Natiomal 
Compagnie: da hand dette lejermaal skal hafve øfved, saa under staar jeg mig ej at befalde Anders 
Madsens paastand helst dend Kongl: allernaadigste paa veraaber de forordning ike befrier ham, 
mens Anders Madsen som udi sit ægteskab hafver begaaed lejermaal med Karen Svends daatter 
bør efter lowens 6 bogs 13 Capitel 24 Artichel straftis paa hans goeds, og penge efter yderste 
formue, dis til vidnisbyrd under mit signeter. Actum Anno Die Et Loco Ut Supra 
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 Mortten Henriksen Kok:   
 
Efter  hvilken Doms tilhold befanttis paa berørte Anders Madsens huus boepæhl efter skrefne Boe 
hafve, og goeds som af bemælte 2de mænd blef taxered, og er nemlig, en soed blised Hoppe 6 
mrk., en sort røgged Koe 5 Sld.,  
Sæden som er i dette aar i forde hus ind aufled er efter skrefne Ruggen som er utersked er sadt for 
1½ tønde hver tønde Rug 7 mrk., er 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., Dette Rug fore for 12 skl., lided Biug i 
straaet som siufnis meere end half øfved. Er ansadt for at være 1½ tønde Biug hver tønde sat for 3 
mrk. 8 skl., er 5 mrk. 4 skl., Dette forskrefne Biug for 1 mrk., noged Hafre i straaet er sat for at 
være 2 tønder, hver tønde hafre 2 mrk., er 4 mrk.,  Dette Hafre for 12 skl., findis og lided Høe som 
er taxred 2 mrk., nok fanttis, en jern Høe tyfve for 8 skl., 2 straabonds tønder 8 skl., it i tubrøded 
tørf jern for 4 skl., en gl. liden øpse 6 skl., en træ tinned hare 6 skl., en gl. ubrugelig mæssing kedel 
6 skl., en linnen under dynne 1 mrk. 8 skl., en ullen hofved pude for 8 skl., it blaargarns lagen 1 
mrk. 4 skl., it styke af it sengklæde 8 skl., it gl. sengested 1 mrk., en gl. fyrre kiste med laas foer 3 
mrk., 2 gl. melke bøtter á 2 skl er 4 skl., en liden gl. wanspan 2 skl., en gl. spin rok 2 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes middel til penge 15 Sld. 2 mrk. 12 skl.,  
Skifteforwalteren til spurdte Anders Madsen og bemælte hans hustru om de viste meere at 
angifve, entten goeds eller nogen som kunde til dem være noged skyldig, der til de svarede, og for 
clared, at dem ej meere i nogen maade varviddende at tilhør end som nu er angifved og 
forskrefved staar, der ved registeringen ofver dette boes middel er slutted.  
Der imod blef saa angifven, og fordred efter skrefne bort skyldige Gield som Anders Madsen er 
skyldig til efter skrefne, og er der til giort udlæg som følger her efter nemlig.  
Forskrefne hus er skyldig som skal betallis til amptstuen for inde værende aar 1704. 7 mrk., udlagt 
1½ tømde Biug for 5 mrk. 4 skl., Biug foend for 1 mrk., af forde Høe de 12 skl., :/: 
Peder Rosman i Rønne lod fordre penge 3 Sld., udlagt af Høet at hafve 1 mrk. 4 skl., en fyrre kiste  
med laas for 3 mrk., en linnen under dynne 1 mrk. 8 skl., en ullen hofved dynne 8 skl., it blaargarns 
lagen 1 mrk. 4 skl., af en soed blised Hoppe 4 mrk. 8 skl., :/: 
Jens Pettersen i Rønne lod fordre 3 mrk., udlagt af en soed blised Hoppe 1 mrk. 8 skl., it styke af it 
sengklæde 8 skl., it gl. sengested 1 mrk., :/: 
Niels skrædder i Aakier sogn 2 mrk., udlagt en spin rok 2 mrk.,  
Niels Gullender fordred 8 skl., udlagt af rug forred 4 skl., it tubrødt tørf jern 4 skl., :/: 
Peder Rasmusen i Aakier sogn fordred 1 mrk. 8 skl., tillagt af rugen 1 mrk., rug foered at hafve 8 
skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage og Salarium med sin fuldmægtig 2 mrk., udlagt af Rugen at hafvis 
disse 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage og Salarium med sin fuldmægtig 2 mrk., udlagt at Rugen at hafvis 
disse 2 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 6 mrk., udlagt af Rugen at hafvis disse 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene  for deris umage hver 12 skl er 1 mrk. 8 skl., udlagt af Rugen at hafvis disse 
1 mrk. 8 skl., :/: 
Summa andrager forskrefne dette boes bort skyldige Gield og Prætensioner til 
 penge 8 Sld. 3 mrk. 8 skl.,  
Ligned blifver saa beholden penge 6 Sld. 3 mrk. 4 skl., 
Som deehlis i 2de parter der af er Anders Madsens anpart penge 3 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Og hans hustru Bendte Jensdaatters anpart er lige saa 3 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
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For Anders Madsens anpart som allerhøyst bemælte hans Kongl: May: efter forde Doms tilhold for 
af Anders Madsen begangne lejermaal er tilholden som er 3 Sld. 1 mrk. 10 skl., udlagt en sort 
røgged Koe for 5 Sld., der af her til er udlagt, at hafvis 3 Sld. 1 mrk. 10 skl., til ofvers 6 mrk. 6 skl.,  
For Anders Madsens hustru Bendte Jensdaatter anpart som er 3 Sld. 1 mrk. 10 skl., er udlagt af 
forde Koe 6 mrk. 6 skl., for 2 tønder Hafre á 2 mrk er 1 Sld., Hafre foered for 12 skl., en jern tyfve 8 
skl., 2 straae bonds tønder 8 skl., en gl. liden øpse 6 skl., en træ tinned harre for 6 skl., en gl. 
ubrugelig mæssing kedel 6 skl., 2 melke bøtter á 2 skl er 4 skl., en liden span for 2 skl., :/: 
Forskrefne saa at være tilganged og Passeret des til widnisbiurd under vore hender Boepælen 
Anno Die Et Loco Ut Supra  Gregers Christensen.        Henrik Brugman. Peder Hansen. Lars 
Ibsen.Anders   A:M:S: Madsen. 
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Anno 1704 Dend 4 Oktober. er efterHans Kongl: May: Allernaadigste skriftlige befalning til det 
loflige Cammer Collegio: og de Høye Respective Herrers Gunstige ergangne ordre: til Høÿedle, og 
Welbaarne Hr.Obersten Ober Commendant og Amptman Waldemar Reedt : som er lydende : 
Weledle, og Welb: Hr: Oberster, og Amptman: Som hans Kongl: May: ved Allernaadigste til os 
ergangne skriftlig befalning af dend 18 Huqus: hafver af Kongl: naade, og sær bevægende 
aarsagne, allernaadigst forgodt befunden at høyst bemælte Kongl: udgangne forordning af dato 15 
January Aa 1701. inde holdende om hvad af en bondis boe naar hand ved døden afgaar, eller 
gaarden i andre maader ledig vorder skal udreedis førend noged af boet for Gield, eller i andre 
maader maa udlæggis ike skal Extenderis til Borringholms land, mens at dens indgygger fra det der 
saa kalden Holds Gods maa aldderlis være fri, og forskaanede, og samme allerhøyst bemælte 
Kongl: May: aller naadigste villie, ofver aldt paa bemælte Borringholms Land, paa behørige stæder, 
til alle og  en hvers efter rettning var der Publiseret: saa hafver vi nu efter mehr allerhøyst 
bemælte Kongl:May: allernaadigste villie, og befallning, høyærede Hr: Oberster og amptman 
samme saaleedis her ved skilled Cummunicere: med begiæring handdet ofver alt paa landet, paa 
sine behørige stæder ville lade bekiendt giøre, og ellers saavidt hammen self af vedkommende 
holde sig aller underdanigst efter rettlig. I det øfrige nest Guds beskiermelses ynske forblifver 
høylærde Hr: Obersten, og Amptmands tienestevilligste Allefelt Ebdose Womlett, rente Cammerd 
den 14 Dec: 1703: rigtig efter originalen Testerer Waldemar Reeth,  
Hvor efter rettens betienter som skifterne, paa landet paa Borringholm nemlig: paa Høyedle og 
Welb: Hr: Obersten Ober Commendant og Amptman Waldemar Reeds ved sin fuldmægtig Capitain 
Gregers Christensen, og skifte skrifveren Henrik Brugman vi os hafver foretaget, og Liqvideret ded 
udreedelsis Gods som efter afgangen Mayor Casper Henrich Westerwolt paa Simlegaard dend 17 
July Aar 1702: er blefven udlagt til Holds Goeds for Simlegaard som er efter skrefne nemlig. 
 
3 styker ullen blaae spar lagen med en kappe 6 mrk., it mafskab med en dør laas og hengsler for 2 
Sld., it lided auflangt bord af fyrre træ med foed for 1 Sld.,it lided aske bord med foed 2 mrk., en 
løs benk 8 skl., en spinde stoehl 6 skl., 3 hvide hollandske krused steenfode hver af de 2de er 
spruken for 1 mrk., paa hus lofted eller sallen it adtskildt gl. brøst feldig himmel sengested for 4 
mrk., it harre støf 8 skl., en afbrundt jern tyfve for 4 skl., en hunne lenke for 1 mrk., en taske laas 1 
mrk., en stork øpse 3 mrk., en gl. bolster ofver dynne 6 mrk., 4 sy bøtter á 3 skl er 12 skl., en liden 
jern gryde 2 mrk., en jern gryde kraag 4 mrk., it brød spid for 2 mrk., en kierne med laag, og stauf 1 
mrk.,  
I Lille stuen.  
It gl. sengested af fyrre 2 mrk., it lyseskrin for 2 mrk., en grynne kiste med it laag, og en haspe 2 
Sld. 2 mrk., it fyrre bord blad 2 mrk., en gl. forslit arbieds wogn med 2 gl. brøst feldig smaa stier 1 
mrk., en firkanted kiste med løtskin ofver træked for 1 Sld., ved Hr: Amptskrifverens udlæg af it 
sengested at hafvis 1 Sld. 4 skl.,  
Summa Andrager forskrefne løsøre til penge 18 Sld. 10 skl.,  
Foruden dette, er og til inventmium eller saa kolde de Holds Goeds ved Simlegaard udi inde 
værende aar lagde sæd som er nemlig. 
2½ tønde Rug, tønden sadt efter capitals taxten for 7 mrk., er 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., 8 tønder eb half 
skep Biug tønden ilige maade sadt efter capitals taxten for 5 mrk., er 10 Sld. 10 skl., en skep. Viker 
som er saaed for 14 skl., 14 tønder Hafre tønden er og sadt efter capitals taxten for 2 mrk., er 7 
Sld., Summa Sæden andrager til penge 21 Sld. 3 mrk.,  
Summa Summarum andrager ald forskrefne Holds Goeds til penge 39 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
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Her imod afgaar først for skiftebetienternes umage og besværing, med forskrefne goeds til alle 
afganger Mayor Wæster Walts Sterfboe befindende Creditorer deris fordringer som i det efter 
hammen forhen Citeret skiftebref findis indførte Proqvota at udreigne, og for denne forretning 
beskrefven, at gifve, og Protoeulen: hvor om her efter videre mældis nemlig: 
Skifteforwalteren for sin Salarium, og sin tieneris opwartning 6 mrk., udlagt 3 tønder Hafre á 2 mrk 
er 6 mrk., Skifteskrifveren for sin umage i alt 9 mrk., Stemplet papir til denne forretning for 3 mrk., 
tillagt 3 tønder Hafre 6 mrk., en tønde Biug for 5 mrk., Nok en tønde Hafre for 2 mrk., :/: 
Summa blifver Summarum 4 Sld. 2 mrk.,  
Saa blifver igien beholden 35 Sld. 1 mrk. 10 skl.,  
Dernest anføris efterskrefne Creditorer der deris fordringer som er nemlig. 
1. Kongl: May: Amptskrifver og Ridegouged Dr: Hans Henrik Skor som fordred til sammen 225 Sld., 
der paa bekommed udlæg for 6 Sld. 3 mrk. 12 skl., rester saa igien 218 Sld. 4 skl.,  
2. Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Muller fordred 15 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
3. CapitainCasper Henrik Westerwalt som fordred 67 Sld. 2 mrk., der paa bekommed som fordred  
rester saa igien penge 52 Sld. 2 mrk., 
4. Sogne Præsten Hr: Olluf Jensen Aalborig som fordred tilsammen penge 25 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
5. Sogne Deignen Peder Weier som fordred  6 Sld. 2 mrk.,  
6. Jens Bendtsen i Kiøbenhavn som fordred 113 Sld. 2 mrk. 3 1/5 skl.,  
7. Hr: Major Brunow som fordred 42 Sld., 
8. Mortten Bohne i Hasle som fordred 28 Sld. 2 mrk. 9 skl.,  
9. Lars Jensen i Olskier sogn fordred 1 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
10. Cornet Jens Winter som fordrer 2 Sld. 3 mrk. 10 skl.,  
11. Morits Markman i Rønne som fordrer 20 Sld. 2 mrk.,  
12. Peder Ibsen i Kiøbenhavn som fordre 55 Sld. 2 mrk.,  
13. Niels Frost i Rønne som fordrer1 Sld. 2 mrk.,  
14. Anders Svendsen som fordrer 2 Sld. 2 mrk., 
15. Peder Jensen i Baggegaards hused som fordrer 2 Sld. 2 mrk.,   
16. Holds Forsteen Hans Christensen som fordred for skouf hugs opteingelse 6 Sld.,  
17. Herrits Fougden Eskiel Nielsen i Hasle som fordrer 10 Sld. 2 mrk. 10 skl.,  
18. Anders Hansen i Hasle som fordre 3 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
19. Ingeborig S: Olluf Jensens i Rønne som fordred 38 Sld. 14 skl.,  
20. Lars Gummeløs i Hasle som fprdrer 7 Sld. 8 skl.,  
21. Jens Ancher i Haslef som fordre 5 Sld. 2 mrk.,  
22. Willum Jacobsen i Rønne fordrer 9 Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
23. Barbara Jens Jørgens i Rønne som fordrer 8 Sld. 2 mrk. 14 skl.,  
24. Anders Bek i Clemmedskier sogn somfordred 19 Sld.,  
25. Niels Jensen i Clemmedskier sogn som fordrer i alt 3 Sld. 4 skl.,  
26. Mortten Olsen ibiden som fordrer tienesteløn 14 Sld. 1 mrk.,  
Summa Andrager forskrefne udi for berørte skiftebref anførte bort skyldige Gield og Prætensioner 
til penge 720 Sld. 2 mrk. 2 1/5 skl.,  
Hvorimod er beholden, af forskrefne udlagde Holds Gods som her efter Proqvota udreignis penge 
35 Sld. 1 mrk. 10 skl., Hvor af er udreigned til hver sledt D., betalning at udkomme penge 3 skl. 1 
515 / 721 D. penge. Saa er da Proqvota til en hver Creditorers fordring udlagt som følger. 
 

bornholmerting.dk 391



1. Kongl: May: Amptskrifver og Ridegouged Dr: Hans Henrik Skor som fordrer Proqvota penge  218 
Sld. 4 skl.,kand der for Proqvota tilkomme 10 Sld. 2 mrk. 2 d., udlagt 2½ tønde Rug som er saaed 
tønden er sat for 7 mrk er penge 4 Sld. 1 mrk. 8 skl., 4 tønder Biug á 5 mrk er 5 Sld.,  nok en skep 
Biug som er saaed for 10 skl., 2 tønder Hafre som er saaed for 4 mrk., til ofvers 1 skl., :/: 
2. Welb: Hr: Lands Dommer Ancher Muller fordred 15 Sld. 3 mrk. 14 skl., kand Proqvota bekomme 
3 mrk. 1 1/3 skl., udlagt en tønde Hafre som er saaed for 2 mrk., af Hafren ved skifte rettigheden 1 
mrk., ved Hr: Amptskrifverens udlæg 1 1/3 skl., :/: 
3. Capitain Casper Henrik Westerwalt som fordrer og tilkommer Proqvota rester 52 Sld. 2 mrk., 
kand Proqvota bekomme 10 mrk. 2 skl., udlagt it madskab med en dør laas og hengsler 2 Sld. It 
bred sped for 2 mrk., en afbrudt jern tyfve 4 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
4. Sogne Præsten Hr: Olluf Jensen Aalborig  i Clemmedskier sogn som fordrer  25 Sld. 3 mrk. 12 skl., 
kand fer for Proqvota tilkomme 5 mrk. 2 p., udlagt 3 tønder Hafre for 6 mrk., til ofvers 15 skl. 10 
d.,:/: 
5. Sogne Deignen Peder Weier som fordred  tilsammen 6 Sld. 2 mrk., kand der for Proqvota 
tilkomme 1 mrk. 4 skl., udlagt en kierne med laag og støf 1 mrk., hos Hr: Olluf udlæg 4 skl., :/: 
6. Jens Bendtsen i Kiøbenhavn som fordrer 113 Sld. 2 mrk. 3 1/5 skl., kand der for Proqvota til 
komme 5 Sld. 1 mrk. 15½ skl., udlagt 3 styker ullen blaar spar lagen med en kappe 1 Sld. 2 mrk. , it 
lided auflangt bord af fyrre træ med foed under for 1 Sld., it adtskildt gl. himmel sengsted 1 Sld. En 
jern gryde kraag er sat for 1 Sld., Jens Bendtsen er videre tillagt, af it sengested ved Hr: 
Amptskrifverens udlæg i skiftebrefved efter S: Hr: Mayoren til ofvers som her til udlagt 3 mrk. 15½ 
skl., :/: 
7. Hr: Major og Commendant Brunow paa Hammerhus som fordrer 42 Sld.,kand der for Proqvota 
til komme 8 mrk. 1½ skl., hvor for tillagt, en grunne kiste med it skud, og en haspe for 2 Sld. 2 mrk., 
til ofvers 1 mrk. 14½ skl.,:/: 
8. Mortten Bohne i Hasle som fordrer 28 Sld. 2 mrk. 9 skl., kand proqvota penge 5 mrk. 9½ skl., 
udlagt i lille stuen it gl. sengested af fyrre for 2 mrk., it lyse skin for 2 mrk., hos Hr: Mayor Brunows 
udlæg 1 mrk. 9½ skl., :/: 
9. Lars Jensen i Olskier sogn fordrer 1 Sld. 3 mrk. 10 skl., kand der for proqvota tilkomme 6 skl., 
udlagt ved Hr: Mayor Brunows udlæg de 5 skl., ved Capitain Wæsterwolt udlæg at hafve 1 skl., :/: 
10. Cornet Jens Winter boende i Clemmedskier sogn som fordrer 2 Sld. 3 mrk. 10 skl., der for 
proqcota tilkomme 9 skl., udlagt ved Hr: Olluf Jensens udlæg de 9 skl., :/: 
11. Morits Markman i Rønne som fordrer 20 Sld. 2 mrk., kand der for proqvota tilkomme 3 mrk. 15 
skl., der for tillagt en stok øpse for 3 mrk., it harre støf 8 skl., en spinde stoehl for 6 skl., ved Hr: 
Olluf Jensens uslæg 1 skl., :/: 
12. Peder Ibsen i Kiøbenhavn som fordrer 55 Sld. 2 mrk., kand der for proqvota tilkomme penge 10 
mrk. 11 skl., der for udlagt en gl. bolster ofver dynne for 6 mrk., en fier kanted kiste med løt skin 
ofver træked 4 mrk., en gl.forslidt arbieds wogn med 2 gl. brøst feldige stier sadt for 1 mrk., til 
ofvers 5 skl., :/: 
13. Niels Frost i Rønne som fordrer1 Sld. 2 mrk., kand der for proqvota tilkomme 5 skl., tillagt hos 
Peder Ibsen i Kiøbenhavn udlæg de 5 skl., :/: 
14. Anders Svendsen i Simlegaards Møllen som fordrer 2 Sld. 2 mrk.8 skl., kand der for proqvota 
tilkomme 1 mrk. 4 skl., udlagt 3 hvide hollandske krused steen fade hvor af de 2 er sprukne for 1 
mrk., en løs benk for 8 skl., til ofvers 4 skl.,:/:  
15. Peder Jensen i Baggegaards hused som fordrer 2 Sld. 2 mrk.,  kand der for proqvota tilkomme 
7½ skl tillagt 2 sy bøtter á 3 skl er 6 skl.,ved Peder Svendsens udlæg 1½ skl., :/: 
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16. Holds Forsteen Hans Christensen som fordred for skouf hugs opteingelse 6 Sld., kand der for 
proqvota tilkomme 1 mrk. 2½ skl., udlagt en skeppe viker som er saaed sadt for 14 skl., 2 sy bøtter 
á 3 skl er 6 skl., til ofvers 1½ skl., :/: 
17. Herrits Fougden Eskiel Nielsen som boer udi Hasle som fordrer 10 Sld. 2 mrk. 10 skl., kand der 
for proqvota bekomme 2 mrk. ½ skl., udlagt en tønde haure 2 mrk. ved Holdsforsteens udlæg ½ 
skl., :/: 
18. Anders Hansen i Hasle som fordre 3 Sld. 2 mrk. 8 skl., kand proqvota bekomme11 skl., udlagt 
en hunne lenke 1 mrk., til ofvers 5 skl., :/: 
19. Ingeborig S: Olluf Jensens i Rønne som fordred 38 Sld. 14 skl., kand der for proqvota tilkomme 
7 mrk. 8 skl 2 d., hvor for udlagt en tønde Biug 5 mrk.,en liden jern gryde 2 mrk., en taske laas 1 
mrk., til ofvers 10 skl 10d., :/: 
20. Lars Gummeløs i Hasle som fordrer 7 Sld. 8 skl., kand proqvota tilkomme 1 mrk. 6 skl., udlagt it 
lided aske bord med foed 2 mrk., til ofvers 10 skl., :/: 
21. Jens Ancher i Haslef som fordre tilsammen 5 Sld. 2 mrk., kand der for proqvota tilkomme1 mrk. 
1 skl., tillagt hos Lars Gummeløs udlæg at hafve 10 skl., hos Ingeborig S: Olluf Jens udlæd 7 skl., : 
22. Willum Jacobsen i Rønne fordrer 9 Sld. 3 mrk. 2 skl., kand der for proqvota tilkomme 1 mrk. 15 
skl., udlagt it fyrre bord blad for 2 mrk., til ofvers 1 skl., :/: 
23. Barbara Jens Jørgens i Rønne som fordrer 8 Sld. 2 mrk. 14 skl., kand der for proqvota  
tilkomme 1 mrk. 11 skl., udlagt en tønde Biug for 5 mrk., til ofvers 3 mrk. 5 skl., :/: 
24. Anders Bek i Clemmedskier sogn som fordred 19 Sld., kand der for proqvota tilkomme 3 mrk. 
11 skl., udlagt en tønde Biug 5 mrk., til ofvers 1 mrk. 5 skl., :/: 
25. Niels Jensen i Clemmedskier sogn som fordrer i alt 3 Sld. 4 skl., kand der for proqvota tilkomme 
10 skl., udlagt hos Anders Bek af en tønde Biug at hafve 10 skl., :/: 
26. Mortten Olsen ibiden som fordrer tienesteløn 14 Sld. 1 mrk., kand der for proqvota tilkomme 3 
mrk. 5 skl., udlagt hos Barbara Jens Jørgens udlæg af en tønde Biug at hafve 3 mrk. 5 skl., :/: 
Dette saa at være af os under skrefne forfatted og forretted des til vidnisbiurd under vore hender 
og signeter Actum Anno Die Et Loco Ut Supra: Gregers Christensen.   Henrik Brugman. 
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Anno 1704 Dend 17 November. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter Sallig Laurids Jensen som boede og døde paa dend 12 Jord 
eiendoms gaard beliggende i Smør Enge i Wæstermarie sogn. Imellem denne S: Mands efter 
lefvende Hustru Karne Ibsdaatter, for hende er efter hendis begiæring til laugwærge anordned i 
hendis slegt Mortten Olsen boende udi Nyelaurskier sogn. Paa dend eene side, og paa dend anden 
side denne  S: Mands med bemælte sin hustru auflede børn, som er 2 døttre, hvor af 
 
Dend eldste daatter er Karne Lauritsdaatter paa 4de aar gl. for hende er nu til wærge anordned 
denne S: Mands half broder Jens Laursen boende i Borregaarden i Perskier sogn. 
Dend yngste daatter er Sidzele Lauridtsdaatter paa 2ded aar gl. for hende er nu til wærge 
anordned Mogens Koefoed boende udi Wæstermarie sogn, som er denne S: Mands søstermand 
som sig det goed villig paatog.  
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmælded Arist Ibsen og Niels Ibsen begge boende ibiden. Hvor da er forre funden  og Passeret 
som her efter følger.  
 
Heste og Hopper. 
2 graae Heste som er gilled á 9 Sld er 18 Sld., en brun Hoppe 6 Sld. 2 mrk., en sort blised Hoppe 6 
Sld., en røe skimled Hoppe 4 Sld., en gl. brun blised Hoppe for 3 Sld., en soed blised, og 
snoppedHoppe 6 Sld. 2 mrk., en røe blised gl. Hoppe for 3 Sld., it brunt snopped og stierned fior gl. 
Hors føll for 3 Sld., en hvid braaged Koe 5 Sld., en sort hielmed Koe 5 Sld., en sort røgged Koe 5 
Sld., endnu en dito 5 Sld., en røed Koe for 5 Sld., en blak braaged Koe 5 Sld., en liden sort Koe 4 
Sld. 2 mrk., en liden blak røgged Koe for 4 Sld. 2 mrk., it brunt stierned studnød for 3 Sld. 2 mrk., it 
sort hielmed Tyrnød for 3 Sld., it røe røgged Qvigenød for 9 mrk., it sort hielmed Qvigenød for 2 
Sld. 1 mrk., it sort røgged Qvigenød for 2 Sld. 1 mrk., it sort grimmed studnød for 2 Sld. 1 mrk., it 
røe røgged studnød 2 Sld., it brunt hielmed studnød 2 Sld., en sort hielmed tyrkalf 3 mrk., en røe 
tyrkalf 3 mrk.,  
Faar. 13 gl. Faar styked 3 mrk er 9 Sld. 3 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies, og en Gaasse á 1 mrk er 4 mrk., Svin. En røe belted Soe 3 mrk. 8 skl., en graae 
belted Soe 3 mrk. 8 skl., en graae belted galt for 3 mrk., en hvid galt 3 mrk., en røe belted Orne  
mrk. 8 skl.,  
Kaabber Ware. 
En brøger kedel som staar i muur paa 3 fieringer stoer er vegtig til 12 Sld., en gl. kaabber kedel paa 
en span stoer for 3 mrk., en liden malm gryde for 3 mrk., en liden mæssing kedel paa 5 potter 
stoer 2 mrk., en jern gryde 3 mrk., en liden jern gryde kraag 2 mrk.,  
Thin. 
It fladt thin fad er vog til 3 mrk., endnu it fladt thin fad for 2 mrk. 8 skl., 2 smaa dybe thin fade  
begge vegtig til 1 Sld. 4 smaa thin tallerken tilsammen vegtig til 3 mrk.,  
Sølf. 
En flad skafted Sølfskee er vegtig til 2 Sld. 2 mrk., en Sølf skee med it runt skaft, og underdreid 
knap paa enden af skafted er vegtig til 2 Sld. 2 mrk.,  
Sengeklæder,  
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I wæster Hused i Sønder sengen. En linnen blaae ranned under dynne 3 Sld., en blaae ranned 
bolster ofver dynne 2 Sld. 2 mrk., 2 nye bruegarns lagen á 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk., 2 blaae ranned 
bolster hofved puder med lin waar og strik for á 4 mrk er 2 Sld., en hvid blaae ranned Olmerdugs 
hofved dynne for 3 mrk. 8 skl., I Nørre seng ibiden, en linnen blaae ranned under dynne for 3 Sld. 2 
mrk., en blaae ranned linnen og ullen olmerdugs ofver dynne for 3 Sld., 2 nye brue garns lagen 
styked 5 mrk er 2 Sld. 2 mrk., en blaae ranned Olmerdugs pude med lin waar, og strik for 4 mrk., 
en røe ranned olmerdugs pude med lin waar, og strik for 4 mrk., en linnen blaae ranned bolster 
hofved dynne for 3 mrk. 8 skl.,  
I Lille stufven. 
En blaae ranned ullen olmerdugs under dynne for 3 Sld. 2 mrk., en blaae olmerdugs under dynne 
for 2 Sld. 1 mrk., it brue garns lagen for 5 mrk., it blaar garns lagen for 3 mrk., en linnen blaae 
ranned pude med lin waar g strik for 1 Sld., en linnen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl.,  
Bencheklæder i stuen. 
En spoel skadwd benke dynne under winduen i stuen med vor under 3 allen lang for 3 mrk. 8 skl., 
en nye wefved benke dynne under winduen i stuen med spoel skaded under foer 3 alen lang med 
røed bon for 1 Sld., nok en nye wefved benke dynne paa røed bon med spoel skaded under waar 4 
alen lang for 1 Sld. 8 skl., en nye wefved benke dynne paa gul bon 7 allen lang og spoel skaded 
under waar for 2 Sld. 2 mrk., en flamsk agedynne med gul wadmels under foer for 2 Sld., en syed 
age dynne med spoelskaded under foer 2 Sld., it flamsk hiønde med løet kalfskin under foer for 1 
Sld., it syed hiønde med skin waar nu der for 3 mrk. 8 skl., it nye wefved hiønde paa røed bon og 
spoelskaded under foer 2 mrk. 8 skl.,  
I Gaarden  
En arbeids wogn med smaa stier jerned hammel og cabel seeler, tøm og halseeler med jern nagle 
for 4 Sld.,  
Nok  i stuen. 
It gl. forderfved steen bord med 3 hiørner afslagen, og med lugt foed, og dreiede stolper med bord 
skoffe, sadt for 4 Sld., it fyrre bord med haars foed, og bord skoffe 2 Sld., en gl. ryke bagstoel med 
en fielle bon for 12 skl., it gl. malled fyrre wraaeskab med 2 dørre, og en laas med en drage skoffe 
4 mrk.,  
I Krobhused. 
En ege half kiste med hengsler, og laas for 5 mrk., en øl half tønde 1 mrk. 4 skl., en straae bonds 
tønde i lille stuen for 6 skl.,  
I Steerhused- 
It øl car paa 1½ tønde stoer for 2 mrk., 2 stand tønder á 12 skl er 1 mrk, 8 skl., en straae bonds 
tønde for 4 skl., 2 ege sy bøtter for 12 skl., en fyrre bøtte for 4 skl., en finne span for 6 skl., en gl. 
kierne for 12 skl., en tre fierings øl tønde for 1 mrk. 8 skl.,  
I Hugge hused. 
It deigne trug med stoehl for 3 mrk., 2 lynneborig salt tønder á 8 skl er 1 mrk., en liden sleede med 
jern vidier for 3 mrk.,  
I Herberg hused. 
It gl. wraaeskab af ege træ med 2 dørre og en laas for 3 mrk., en fyrre kiste med laas og hengsler 2 
mrk.,  
Nok udi Gaarden. 
En ruhl med jern tappe og skogle for 1 Sld. 2 mrk., en gl. wogn foruden stier adtskildt under røsten 
wæsten til for 6 mrk., 2 Høe stier af ege træ, og en laas stang for 1 mrk. 4 skl., 2 aar med jern bihl á 
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12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 træ tinned harrer á 10 skl er 1 mrk 4 skl., en ploug med jern juhl bøsse 
løbere og ringe for 2 Sld., it par ploug jern er vog til 3 mrk.,  
Paa Tilled ofver lille stuen. 
2 straae bonds tønder á 6 skl er 12 skl., it gl. øl car paa en tønde stoer 1 mrk. 4 skl., en ballig for 4 
skl., 2 seiser med bom og ringe á 3 mrk er 6 mrk., en lyng rifve med skaftog 2 ringe for 8 skl., it 
hartøy hammer og støf for 1 mrk., en tengsel 8 skl., en liden naur 4 skl., en liden stok øpse for 1 
mrk. 8 skl., en haand øpse 2 mrk., en lin wef med jern og behør for 4 Sld., 2 gl. tørf jern hver 8 skl 
er 1 mrk., en nye harre foruden tinner i hughused for 1 mrk., 2 kaappe bord duge 3 allen dobbel 
bred lang á 2 Sld er 4 Sld., en wogn med en fadding, og foruden beslag paa phillerne, med hammel 
lær seeller, halseeler og stang tøm, er Enken af de vedkommende bevilged imod dend bekaastning 
Enken skal anvende paa sine  bemælte 2de døttre saa som til opforstning. Og de ere af ringe alder 
hvor med Enken var tilfreds og ej meere der for var begiærendis. 
Sæden. 
Biug gulfved i nørre lade ar af wurderings mændene andseedt, og befundis at være, af den 
anslagen for 18 tønder Biug á 4 mrk er 18 Sld., Rug i samme lengde som ligger i straaet er sat for 2 
tønder Rug á tønden 6 mrk er 3 Sld., Hafren i øster lengden er sadt for 12 tønder á 2 mrk er 6 Sld., 
Høe i øster lenge er 2 stolperum paa stenged nest fulde for 5 Sld., Rugen som i afvigte efter høst er 
saaed her ved gaarden er 2 2/5 tønde, tønden Rug er sadt for 6 mrk., er 3 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Efter en contract opretted paa dend 40 gaard i Aakier sogn Imellem S: Jens Hansens arfvinger, 
datered dend 7 april Aa. 1701, hvor udi mældis i blandt anded at S: Lars Jensens paa bemælte sin 
hustruis Karen Ibsdaatters veigne at tilkomme i arfvepart som Christen Jensen nu beboer, og skal 
svare til paa 2de parter efter forde Contract indhold hofved Summa penge 2 Sld. 1 mrk. 6 1/8 skl., 
renten er Sterfboet fornøyet til dato, og blef samme Contract nu læst, og paaskrefven, og Enken 
lefvered som lofved Christen Jens Samme Contract igien at til stille, Jens Lauritsen paa 
Bonegaarden i Pederskier sogn som er denne Enkes Stiffader vedstoed som Enken med sin 
laugwærge og vedstoed at Jens Larsen er skyldig her til boet paa Enkens fæderne løsøre arf at 
reste som til dette boes middel nu anføris penge 10 Sld.,  
Denne S: Mands Ifareklæder blef af bemælte wurderings mænd taxered, og er efterskrefne, en 
sort klædis kiol som ej er vendt, med sort ulled, og linnen foer under for 4 Sld., it par sorte klædis 
bopser med hvidt blaae lærred under for 7 mrk., en blaae wadmels kioel med 2 rader knapper før 
paa for 3 Sld., en brun wadmels kioel med brune cammel haars knapper vd for 6 mrk., en røed 
klædis foreskiorte under foered med lærred for 2 Sld., Summa andrager denne S: Mands 
Ifareklæder til penge 12 Sld. 1 mrk.,  
Her imod beholder Enken sine egne Ifareklæder. Saa dehlis denne S: Mands Ifareklæder imellem 
denne S: Mands bemælte 2de døttre er der af hver daatters laad 6 Sld. 8 skl.,  
Dend eldste daatter Karne Larsdaatter, som Jens Larsen i Pederskier sogn er wærge for sin anpart 
af Ifareklæderne som er 6 Sld. 8 skl., er udlagt en sort klædis kiol som ej er vendt, med sort ulled, 
og linnen foer under for 4 Sld., en røed klædis foreskiorte under foered med lærred for 2 Sld., ved 
sinsøsters udlæg 8 skl., :/: 
Dend yngste daatter Sidzele Laursdaatter som Mons Koefoed i wæstermarie sogn er wærge for 
tilkommer af Ifareklæderne 6 Sld. 8 skl., udlagt  it par sorte klædis bopser med hvidt blaae lærred 
under for 7 mrk., en graae wadmels kioel med 2 rader knapper før paa for 3 Sld., en brun wadmels 
kioel med brune cammel haars knapper vd for 6 mrk., tilofvers 8 skl., :/: 
Her foruden er 21 Sølf knapper i forde foerskiorte hvor af de 3 er store og forgyldte med 
agermynster er sat for 2 Sld., til sammen hvor af hver daatter yil kommer 4 mrk., :/: 
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Efter en 8 mænds og Samfrenders forretning paa dend 7 jord Eiendoms gaard kaldis Borregaarden 
i Perskier sogn, med formand Tomas Folkman først datered dend 26 September Aa. 1699. befindis 
denne S: Mand Lars Jensen paa sin hustru Karne Ibsdaatters veigne at tilkomme jorde penge 
baade efter sin S: Fader, Jep Monsen, og sin broder Mortten Ibsen hofved Summa penge 23 Sld. 1 
mrk. 12 skl., Der af bereignis renten efter ermælte samfrender forrettnings indhold at de hafve 
sadt heele gaarden for 306 Sld., der af hafver de sadt gaarden at skylde imod renten i alt aarlig 6 
Sld. Kommer der af paa en søster laad som dette Sterfboe til kommer aarlig penge 1 mrk. 13 skl., 
er udi 5 aar til September be forde dommens dato i alt penge 2 Sld. 1 mrk. 1 skl., .  
Er saa capital og rente penge 25 Sld. 2 mrk. 13 skl., og blef samme berørte forretnings sluttning nu 
læst, og paaskrefven, her imod fordred Jens Larsen i Borregaarden i Pederskier sogn lige imod sin 
broder Hans Larsen som hafver bekommed sin anpart arfve af dend talfte gaard i Wæstermarie 
sogn efter begge deris S: Moder Karen Jonsdaatter efter der om samptlig ved kommendis 
indbiurdis muntlig foreening som er hofved Summa 14 Sld., her med blef nu paa skifted imellem 
Enken hendis laug wærge, og børnens andre wærge med Jens Larsens samtyke liqvideret efter og 
denne S: Mands i hans lefvendelifve med Jens Larsen Mundtlig foreening som nu af Enken 
vedstoed, at Jens Larsen de 14 Sld., paa Enkens Karen Ibsdaatters tilkommende jorde penge i dend 
7 gaard i Pederskier sogn efter som forskrefved staar, nu skal afkorttis, hvor med saaleedis med 
videre som S: Lars Jensen efter qviteringers udvisning hafver indfriet, og aldeehlis Gieldis løs giordt 
denne 12 gaard i Wæster marie sogn, at være til skifte, og deehling imellem denne S: Mands 
berørte Enke og børn blifver saa berørte Jens Larsen igien skyldig her til boet af Enkens jorde 
penge i dend 7 gaard i Perskier sogn capital, og rente 11 Sld. 2 mrk. 13 skl., for det øfrige som er 14 
Sld., skal paa begge sider være fuld kommen Qvitered, og angerløs holden i alle maader des til 
vidnisbiurd under vore hender som skerde her paa skiftestæden i dag dend 14 November Aar 
1704. 
 Mortten Olsen.  Jens Larsen.   Mons M:K: Koefoed.  
Til witterlighed Gregers Christensen. Henrik Brugman.  Arist Ibsen. Lars Hansen. 
 
widere angaf Enken med sin laugwærge at Peder Hansen paa dend 6 gaard i Wæstermarie sogn 
skal være skyldig her til boet som skal reise sig af forde 6 gaard 10 Sld.,  
Peder Hansen her til svarede at hand ike var witterlig hvor udi forde 10 Sld., skal bestaae efter som 
berørte 6 gaard er udgangne for 100 Sld., som Peder Hansen foregaf at hafve betalt, hvis videre 
kand være her om at kalle formeen Peder Hansen at bør lowlig bevisis Enkens laugwærge hun 
skiød sig her om til S: Mogens Claus skiftebref, og til holdt sig denne S: Mand Laurs Jensen egne 
ord som Enken nu angaf at Peder Hansen var saa meged skyldig som før ermælt Peder Hansen 
beretted at S: Lars Jensen i sit yderste sagde at Peder Hansen ike skal kræfvis nogen skilling for di 
at de forde 10 Sld., var forsided, og ville gifve Peder Hansen Qvitering der paa naar begiertis, 
Enkens laugwærge tilspurdt Peder Hansen om hand hafde nogen qvitering af S: Lars Jensen at 
fremvise, der til Per Hansen svarede at hand ike hafde nogen qvitering, men hand vil bekræfte sit 
angifvende med sin corporlig end, Enkens laugwærge begiærte dette maatte til boets middel 
anføris, og udlæggis som anden boes middel.Skifteforwalteren her til mælde de, og tilspurde de 
ved kommende, om de hafde nogen bevis paa forde deris angifvende til oplysning ved denne 
fordring, og forelagde demmen om det var mueligt de da her om sig indbiurdis kunde foreenis 
hvor saa Peder Hansen videre bekaastning at forekomme foreened sig med Enken, og arfvingerne  
og lofved for berørte Prætension at betalle her til boet penge 6 Sld.,  
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der med arfvingere til Catrina S: Mads Madsen Skomagers i Rønne er skyldig her til boet for en 
slagt Qvige som hun skal hafve bekommed forleeden aar om fisked som arfvingerne angaf 3 Sld. 3 
mrk., efter Qvitering udstæd af amptskrifveren under øfrig hans hender datered dend 2 Marty 
1702, befindis Laurits Hansen nu boende i Nyrkier sogn skyldig som S: Lars Jensen paa hans veigne 
i amptstuen hafver betalt, som og Lars Hansen nu vedstoed 6 Sld. 2 mrk. 2 skl., nok vedstoed Lars 
Hansen at være skyldig af en dehl Sølf som er indløst af det Sølf som S: Hans Rasmusens skifte bref 
om formoder som Laurs Hansen nu vedstoed, og lofved at betalle her til boet penge 1 Sld. 2 mrk., 
Enken og hendis laugwærge angaf at Laurits Hansen skulle hafve laant. 
Laurs Jensen nu i sidst yderste skal hafve bekiendt, at hand hafde forundt Lars Hansen at beholde 
sin lifstiid med efter Lars Hansens død saa at tilhørrer S: Laurs Jensen eller hans arfvinger, der fore 
begiærte Enkens laugwærge Mortten Olsen Sølf Knapper nu maatte komme S: Lars Jensens Enke, 
og børn til deehling og vedstoed Peder Nielsen af Aakier sogn, og Anders Pedersen af Wæstermarie 
sogn, at de hafde hørt af S: Lars Jensens med forberørte ord nemlig. At Lars Hansen hafde omrørte 
sædte Sølf knapper, og Lars Hansen skulle beholde dem sin lifstiid, og efter hans død da skal 
tilhørre Lars Jensen samme Sølf knapper til eiendom. Laurs Hansen her til svarede, og formente at 
S: Laurs Jensens arfvinger bør bevise med Jens Larsens skiftebref, om der befindis nogle Sølf 
Knapper der udi men hand vedstoed at hafve indløst 16 Sølf knapper hos Helvig Deknens i 
Aakirkebye for 4 Sld., og naar Lars Hansen bekommer sine penge som hand sagde skal knapperne 
være Sølf agtig til S: Laurs Jensens arfvinger Enkens laugwærge formeente at Laurs Hansen bør 
bevise, endten med lefvende røst. Eller med den mands haand hvor fra Laurs Hansen hafver 
indløst omrørte Sølf knapper, og for hvor mange penge de er indløste fore, og til spurdte 
laugwærgen Lars Hansen, om hand med sin ord kand benegte, at disse omtalte Sølf knapper ike 2 
tilhøde S: Lars Jensens S: Fader Jens Larsen, Laurs Hansen svarede at hand for blef ved sin forige 
meening og sagde at hans S: Hustru for 36 aar siden sagde til ham ar der saa 16 Sølf knapper hos 
Helvig Deknens i pandt for 4 Sld., dem sagde Lars Hans S: Hustru hand skulle løse, Mortten Ollsen 
paastoed forige sin indførte meening Laurs Hans formente at arfvingerne bør sidst angifvende 
lowlig at bevise som før ermælt. Skifteforwalteren her til mælte at som nu ingen lowlig bevis frem 
læggis, da bør Enken, og arfvingerne her om at omgaas som low og rett, er gemæs. Der til 
skifteforwalteren dend post henvist, fanttis og en Sølf klæde af Pandter Munster 1½ alen lang, 
som for væred denne S: Mands S: Moders Sølfkæde og der for hafver Enken bevilged med hendis 
laugwærgis samptyke, at bemælte hendis forde 2de døttre skal samme kæde foruden skifte 
beholde og nyde efter deris S: Faders død hver helften af dessen verdie som er 4 Sld., er hver 
daatters part 2 Sld., hvorimod Enken beholte it sætt Sølf mallie, der med parterne var tilfreds, 
Skifteforwalteren til spurdte Enken med sin laugwærge og børnens wærger, om de hafde meere at 
angifve til dette Sterf boes middel af løsøre Goeds hvor til de svarede, at dem ike meere var 
witterligt, at angifve end angifved er, og forskrefved staar, hvor ved saa løsøre registering er 
slutted 
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre som til dette boes middel er anført til penge 
299 Sld. 1 mrk. 15 1/8 skl  Nok 6 Sld. Er saa  305 Sld. 1 mrk. 15 1/8 skl.,  
Saa blef der imod angifven efter skrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og Prætensioner hvor 
til er giort udlæg som følger. 
 
Else S: Henning Bohnis i Rønne foedred efter sin sedel foruden it par stude som hun her i boet 
hafver paa foeder, at reste som arfvingerne vegik saa ret at være penge 24 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
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Udlagt it brun stierned stud for 3 Sld. 2 mrk., it sort hielmed Tyrnød 3 Sld., en hvid braaged Koe for 
5 Sld., en sort hielmed Koe for 5 Sld., en brun Hoppe for 6 Sld, 2 mrk., 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., en 
liden stokøpse 1 mrk. 8 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Olluf Pedersen i Wæstermarie sogn fordred som og arfvingerne vedgik at reste til hannem for 5 
mrk., udlagt it sort grimmed studnød 2 Sld. 1 mrk., til ofvers 4 mrk., :/: 
Mogens Pedersen i Clemmedskier sogn fordred laante penge som Enken og arfvingerne vedgik 13 
Sld., udlagt en soed blised ogsnopped Hoppe 6 Sld. 2 mrk., it røe røgged studnød 2 Sld., it brun 
hielmed studnød for 2 Sld.,  en nye wefved benke dynne paa gul bon 7 alen lang og spoelskaded 
under foer for 2 Sld. 2 mrk., :/: 
Bendt Svendsen Smid af Nyelaurskier sogn fordred for lig beslag til denne S: Mand som opdrager til 
5 Sld., udlagt en blak braaged Koe for 5 Sld., :/: 
Sogne Deignen Alexandre Ecomman til kommer for lig begiengelsen efter Accordring 2 Sld. 2 mrk., 
udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., ved Olluf Pedersens udlæg af en stud 1 Sld., :/: 
Olluf Mogensen Skomager lod fordre arbiedsløn 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Kongl: May: Amptskrifver, og Ridefouged Sr: Hans Henrik Skaar tilkommer i Bog clarringen dend 28 
April 1704. giorde afreigning for Aa. 1703. penge 5 Rixd. 2 mrk. 10 skl., omkaastning som rester 1 
mrk., er 8 Sld. 1 mrk. 10 skl., for Aa. 1704 rester til ampt stuen efter Enkens angifvende 3 lispund 
smør, anføris efter jorde bogs taxten for 4 Sld. 3 mrk. 5 skl., Item rester 1 tønde Biug sættes efter 
den her udi anførte tax fr 1 Sld., 1 4/5 tønde haure 4 mrk., Jordebogs rest som er i alt bog clarrings 
penge 12 Sld. 1 mrk. 8 skl., Oktober November December qvartal skatt af denne 12 gaard 1704. 5 
mrk. 5 skl., er tilsammen 28 Sld. 3 mrk. 12 skl., hvor for udlagt 2 2/5 tønde Rug som her ved denne 
12 gaard er saaed afvigte fisked for 3 Sld. 2 mrk. 6 skl., Høe i Øster lenge paa stenged 2 stolperum 
for 5 Sld. , 15 1/5 tønde Biug for 15 Sld. 3 mrk. 3 skl., en tønde Rug 6 mrk., 10 tønder Haure á 2 
mrk er 5 Sld., til ofvers 7 mrk. 13 skl., :/: 
Kirken skal betallis for Aa. 1704. til tiende en tønde Biug ansætis efter den her udi satte taxt for 4 
mrk., udlagt en tønde Biug for 4 mrk., :/: 
Sogne Præsten Hr: Rasmus Jensen tilkommer tiende for Aa. 1704. en tønde Rug som ansættis efter 
forhen her udi anførte taxt for 1 Sld. 2 mrk., en tønde lige saa 1 Sld., 2 Hafre tønder á 2 mrk er 4 
mrk., er 3 Sld. 2 mrk., udlagt en tønde Rug efter for hen indførte taxt for 6 mrk., en tønde Biug 4 
mrk., 2 tønder Haure, og sadt efter forige taxt for 2 mrk., tønden er penge 4 mrk., :/: 
Sogne deignen skal ydes en skeppe Biug til helgen skeppe 13 skl., udlagt af biuged at hafve en 
skeppe Biug for 13 skl., :/: 
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning blef Enken, til sin begrafvelse af de ved 
kommende sampttyked udlagt af fælleds  boe for penge 32 Sld., udlagt ved skattens udlæg af 
sæden at hafve 7 mrk. 13 skl., 2 graae Heste som er gilled á 9 Sld er 18 Sld., en sort røgged Koe for 
5 Sld., endnu en sort røgged Koe 5 Sld., it røe røgged Qvige nød 2 Sld. 1 mrk., til ofvers 13 skl., :/: 
Skifteforwalteren for sin, og sin fuldmægtiges salarium og umage med gaardens verdie i alt 6 Sld., 
udlagt af forde brøgger kedel som er satt for 12 Sld., der af at hafve 6 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage i alt 8 Sld., udlagt af forde brøgger kedel at hafve de resterende 6 
Sld., en gl. kaabber kedel paa en span stoer vegtig til 3 mrk., en gl. metal gryde for 3 mrk., en liden 
mæssing kedel paa 5 potter 2 mrk.,  
Stempled papir til skifte brefved for 6 mrk., udlagt 2 Faar styked 3 mrk er 6 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hvor 3 mrk. er 6 mrk., udlagt en sort hielmed tyrkalf 3 mrk., 
en røe tyrkalf for 3 mrk. :/: 

bornholmerting.dk 399



Summa andrager forskrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og Prætensioner til penge 129 Sld. 
3 mrk. 15 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling penge 175 Sld. 2 mrk.,  
Hvor af Enken til kommer dend halfvepart som er 87 Sld. 3 mrk.,  
Dend anden halfve part deehlis imellem denne S: Mands forde 2de døttre er der af hver daatters 
laad penge 43 Sld. 3 mrk. 8 skl., foruden dette er denne tolfte jord eiendoms gaard i Wæstermarie 
sogn, denne S: Mand med sine efter lefvende hustru Qvit, og fri berettiged som Enken med væred 
hafver udi en deehl at indfri efter der om Qviteringens udvisning og dette skifte brefs videre for 
mælding og som arfvingerne og deris wærger samptlige var begierendis, at ville hafve paa denne 
12 gaard en nye taxt og sædtning ved mænd og sanfrender, Saa som de ike var fornøyet med dend 
sættning som paa berørte 12 gaard for rum tiid siden er sadt efter der om en 12 samfrender 
forretning med forman Mads Hindze af Nyelaurskier sogn først datered dend 19 September Aar 
1669 udlagt hvilken denne 12 gaard er taxered for penge 273 Sld. Med videre dends indhold som 
blef paa skrefven efter som denne 12 gaard udi sin hvis Biugning, og gaardens tilligende jord, og 
eiendom skal menkelig vare forbedred.Saa hafver skifte betienterne det saa efter arfvingernes 
begiæring her paa skifted laded forblifven, og som dagen nu er forløben saa sluttis denne 
forretning der ved at dend igien i morgen end videre kand foretagis, og til ende bringis hvilked at 
dette saa er tilganged og Passeret som her foran findis indført des vidnisbiurd under vaare hender 
og signeter skiftesteden paa den 12 gaard i Wæstermarie sogn. dend 18 November 1704. Gregers 
Christensen. 
 H: Brugman. Paa Enkens weigne som laugwærge Mortten Olsen.  
Mons M:K: Koefoed.    Jens Larsen.        Arist Ibsen.   Niels N:I:S: Ibsen. 
 
For Enkens anpart som er penge 87 Sld. 3 mrk., udlagt en sort blised Hoppe 6 Sld., en røe skimled 
Hoppe for 4 Sld., en gl. brun blised Hoppe 3 Sld., en røe blised gl. Hoppe 3 Sld., en røed Koe for 5 
Sld., en liden sort Koe for 4 Sld. 2 mrk., en liden blak røgged Koe for 4 Sld. 2 mrk., 6 styker Faar á 3 
mrk er 4 Sld. 2 mrk., 3 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk., er1 Sld., en røe belted Soe for 3 mrk. 8 skl., 
en hvid galt 3 mrk., en røe belted Orne 1 mrk. 8 skl., en jern gryde kraag 3 mrk., en dito 2 mrk., it 
fladt thinfad 3 mrk., it fladt thinfad 2 mrk. 8 skl., 2 smaa thin tallerken á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., I lille 
stuen i en seng er en blaae ranned Olmerdugs ullen under dynne for 3 Sld. 2 mrk., en blaae ranned 
Olmerdugs ofver dynne for 9 mrk., it brue garns lagen for 5 mrk., it blaargarns lagen for 3 mrk., 
endnu en linnen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., en nye wefved benke dynne med spoelskaded 
under foer under winduen i stuen 3 alen lang med røed bon for 4 mrk., nok en nye wefved 
benkedynne paa røed bon med spoelskaded under foer for 1 mrk. 8 skl., en arbeids wogn med 
stier jerned hammel og cabel halseeler og jern nagle 4 Sld., it steen bord med trer hiørner 
afsæagen, og med lugt foed, og dreide stolper og bord skoffe 4 Sld., it fyrre bord med kaars foed 
med bord skoffe 2 Sld., en røke bagstoel med fiele bon for 12 skl., it gl. malled fyrre wraaeskab 
med 2 dørre, og en laas og en drag skoffe 1 Sld., en ruhl med jern tapper og skogle for 6 mrk., 2 
Høe stier af ege træ og en las stang for 1 mrk. 4 skl., 2 aar med bihl á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 træ 
tinned harre á 10 er 1 mrk. 4 skl., en ploug med jern juhl bøsse løbere, og ringe for 2 Sld., it par 
ploug jern for 3 mrk., en lin wef med jern og behør 4 Sld., i Steerhused, it øl car paa 1½ tønde stoer 
for 2 mrk., 2 stand tønder á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en straae bonds tønde 4 skl., 2 ege sy bøtter á 6 
skl er 12 skl., en fyrre bøtte 4 skl., en finne span 6 skl., en gl. kierne 12 skl., en tre fierings øll tønde 
for 1 mrk. 8 skl., af dend 7 jord eiendoms gaard kaldis Borregaarden i Pederskier sogn som Enkens 
Steffader Jens Larsen svarer til som først mælt tillæggis her resten som er penge 11 Sld. 2 mrk. 13 
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skl., ved udfartens udlæg 1 skl., en seis med bom og ringe 3 mrk., en lyng rifve med skaft og ring 8 
skl., en trengsel 8 skl., en hand øpse 2 mrk., en nye hare 1 mrk., ved udfarten 12 skl., hos Else 
Henning Bohnis 2 skl., en fyrre kiste i wæster husmed laas og hengsler 2 mrk., hos wærgen Jens 
Larsen 2 mrk., af sin myndlings laad:/: 
Dend eldste daatter Karne Larsdaatter som Jens Laursen hendis faders half broder boende i 
Borregaarden i Pederskier sogn er wærge for hende tilkommer i arf efter faderen af løsøre arf 
penge 43 Sld 3 mrk. 8 skl., udlagt hos wærgen Jens Laursen som hand her til boet er skyldig penge 
10 Sld., it flamsk hiønde med løet kalfskin under 1 Sld., hos Lars Hansen i Nyekier sogn af hvis hand 
har vedgaaed her til boet at være skyldig helften 4 Sld., hos Catrinas Mads Madsens Skomagers i 
Rønne som hun er skyldig som Enken lodved at forskaffe saa som Enken har angifved det for visse 
eller self svare, og betalle der af helften her til er udlagt som er 7 mrk. 8 skl., it brunt snopped og 
stierned Hors føll som er fior gl. 3 Sld., it sort hielmed Qvigenød for 9 mrk., en graae belted Soe 3 
mrk. 8 skl., it lided dybt thinfad 2 mrk., en liden thin tallerken 12 skl., en flad skafted skee for 10 
mrk., I Søndre seng i wæsterhus. En linnen blaae ranned under dynne for 3 Sld., en blaae ranned 
bolster ofverdynne for 2 Sld. 2 mrk., 2 nye brue garns lagen 2 Sld. 2 mrk., 2 blaae ranned bolster 
hofpuder med lin vor og strik for 2 Sld., en hvid blaae ranned olmerdugs hofdynne for 3 mrk. 8 skl., 
en syed age dynne med spoelskaded under foer 2 Sld., en spoelskaded benke dynne under 
winduen i stuen  med blaae bon og skin waar under 3 alen lang for 3 mrk. 8 skl., en ege half kiste i 
Krobhused med laas og hengsler for 1 Sld. 1 mrk., en øl half tønde 1 mrk. 4 skl., en straae bonds 
tønde i lille stuen for 6 skl., 2 lynnebord salt tønder á 8 skl er 1 mrk., 2 gl. tørf jern á 8 skl er 1 mrk., 
it Høe tøy hammer og sif for 1 mrk., hos moderen en ved udfartten 1 skl., en koppe bord dug 2 
Sld., til ofvers 2 mrk., :/: 
Dend yngste søster Sidzele Larsdaatter som hendis faders half søster mand Mons Koefoed i 
Wæstermarie sogn er wærge for tilkommer i arf efter faderen af løsøre efter skifte brefves lydelse 
43 Sld. 3 mrk. 8 skl., udlagt hos Christen Jensen af dend 40 gaard i Aakier sogn som hand her til 
boet er skyldig 9 mrk. 6 skl., hos Peder Hansen af dend 6te gaard i Wæstermarie sogn som hand 
har vedgaaed som før ermælt som hand har strax at betalle eller der for gifve rente aarlig efter 
lowen til de ved kommende 6 Sld., en linnen blaae ranned pude med lin waar og strik i lille stuen 1 
Sld., hos Laurs Hansen i Nyekier sogn af hvis hand har vedgaaed her til boet at være skyldig helften 
4 Sld. 1 skl., hos Catrina Mads Madsens Skomagers i Rønne som hun er skyldig som Enken lofved 
at forskaffe saa som Enken har angifved det forvisse eller self svare, og betalle, der af helften her 
til udlagt som er 7 mrk. 8 skl., it sort røgged Qvigenød for 2 Sld. 1 mrk., en graae belted galt for 3 
mrk., it lided dybt thin fad 2 mrk., en liden tin tallerken for 12 skl., en sølfskee med it rundt skaft, 
og en dreie knap paa endnu af skafted 2 Sld. 2 mrk., I Nørre seng i Wæsterhus, en linnen blaae 
ranned under dynne for 3 Sld. 2 mrk., en linnen og ullen blaae ranned olmerdugs ofver dynne for 3 
Sld., 2 nye brue garns lagen á 5 mrk er 10 mrk., en blaae ranned olmerdugs pude med lin vaar, og 
strik for 4 mrk., en røe ranned olmerdugs pude med lin waar og strik for 4 mrk., en linned blaae 
ranned olmerdugs hofdynne for 3 mrk. 8 skl., en flamsk age dynne med gul wadmels under foer 2 
Sld., it syed hiønde med skin waar under for 3 mrk. 8 skl., it nye wefved hiønde med spoelskaded 
under foer 2 mrk. 8 skl., I hugge hused, it deigne trug med stoel for 3 mrk., en liden sleede med 
jern vidier 3 mrk., I Herberghused, it gl. wraae skab af ege træ med 2 dørre og en laas for 3 mrk., 
en gl. adtskildt wogn for uden stier, under røsten wæsten til 6 mrk., paa tilled ofver lille stuen, 2 
straae bonds tønder á 6 skl er 12 skl., it øl car paa en tønde 1 mrk. 4 skl., en ballig 4 skl., 1. seis 
med bom og ringe 3 mrk., en kaappe bord dug 2 Sld. :/: 
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Lars Hansen af Nyekier sogn møtte her paa skifted i dag og fremviste en skifte contract datered 
dend 31 july 1697. opretted efter hans S: Hustru Karne Jensdaatter, som var denne S: Mands Lars 
Jensens Moder, efter hvilken Contract befindis S: Lars Jensen at tilkomme i arf efter sin benefnte 
moder 20 Sld., hvor paa forde Lars Hansen fremviste denne S: Mand Laurs Jensens Qvitering at 
hans anpart af løsøre, og jorde penge er Lars Jensen af Lars Hansen fornøyet, og betalt efter der 
om samme Qvitering datered dend 19  Marty 1700 og berørte Contractis videre indhold som nu 
blef læst, og paa skrefven, foruden dette tilkommer disse denne S: Mands 2de døttre hver sin  
anpart af denne S: Mands Ifareklæder, Sølf knapper saa, og en sølfkede som her udi forhen 
mældis, Enken med sin laugwærge og forde 2de denne S: Mands døttres wærger blef saa foreened 
at Enken skal beholde forskrefne sine børns her udi tilfaldende arfve parter hos sig saa lenge hum 
sider i sidt Enkesæde, og imidlertiid være fri for rente der af at gifve, hvorimod Enken lofved at 
opforstre børnen med hvis dem nødtorft kand være fornøden, men naar Enken forandre sig. Da 
der med at skal omgiøres som lowen til holder eller som der da kand indbyrdis foreenis om i det 
øfrige lofved Enken med hendis laugwærge at holde bemælte børnens wærger her ud inden 
foruden skade i alle maader, og som efter skifteforwalterens anfordring til de ved kommende 
ingen hafde meere at angifve, og de der til svarede nej ej videre at være saa er da dette skifte 
slutted paa Sterfboet for bemælte 12 gaard i Wæstermarie sogn dend 19 November  1704 dette til 
bekræftelse at saa tilganged og Passeret efter forskrefved staar. Saa hafver vi dette med vore egne 
hender under skrefved skiftestæden Ut Supra  Gregers Christensen   H: 
Brugman. 
Mortten Olsen.   Jens Laursen.         Arist Ibsen.  
 Mogens M:K: Koefoed eged skrefne navn. 
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Anno 1704 Dend 27 November. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter  Rasmus Erichsens S: hustru Sidzele Ibsdaatter som boede og 
døde paa Gadebye gaards grunden i  it Udhus i Østermarie sogn. 
Imellem denne S: Qvindis efter lefvende Mand bemælte Rasmus Erichsen. Paa dend eene side, og 
paa dend anden side denne  S: Qvindes Sødskende som først er at reigne 4 hendis brødre og 2 
søstre, hvor af  
 
Dend eldste broder er Esper Ibsen boende i Østermarie sogn. 
Dend anden broder er Mons Ibsen i Østermarie sogn. 
Dend 3de broder er Mads Ibsen og i Østermarie sogn. 
Dend yngste broder er Jens Ibsen Soldatt paa fæstningen Christians øe, for ham i hans fraværelse 
er til ordned Esper Ibsen at svare. 
Dend eldste søster er Anna Ibsdaatter som er ved døden afgangen efter hende igien lefver  

En søn ved navn Hans Nielsen tiener hos Henrik Christopher Olsen, og  
En daatter ved navn Mætte Nielsdaatter som tiener hos Jens Søfrensen i Østermarie 
sogn. Dem er nu til wærge anordned deris Morbroder Mogens Ibsen i Østermarie 
sogn. 

Dend yngste søster Karne Ibsdaatter for hende wærger bemælte hendis broder Mads Ibsen. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmælded Esper Poulsen og Jens Seiersen begge boende ibiden. Hvor da er forre funden  og 
Passeret som her efter følger. Nemlig 
 
I Krobhused. 
En haand qvern med huus og træ seiel 4 mrk., it gl. deigne trug for 12 skl., 2 gl. smaa tønder á 4 skl 
er 8 skl., en røste ballig paa en skeppe stoer 6 skl., en gl. half tønde 6 skl.,  
I Stuen. 
En gl. fyrre kiste med en forderfved laas foruden hengsler 1 Sld., en gl. fyrre half kiste foruden laas 
og hengsler 1 mrk. 4 skl., it lided fyrre bord med oben foed for 1 mrk. 8 skl., findis 3de Kiør hvor for 
de 2de Kiør er blefven brændt paa hornen i sommer med Jacob Koefoed i Svanishe hans qvæg 
brænde og sagde Rasmus Erichsen at bemælte 2de Kiør af ham Jacob Koefoed skal være kiøbt hvor 
for 5 Sld. 2 mrk., og er 2 sort røggede Kiør, dend tredje Koe er en graae herred Koe som Rasmus 
Erichsen angaf at Jacob Koefoed skal hafve laded brende nu siden hans hus 2 døde og blef 
Accorderet med Jacob Koefoed om 4 Sld., for deehler, og videre som Rasmus Erichsen skal hafve  
Hos Jacob Koefoed opbaared til sin S: Hustruis begrafvelse, nok fanttis it Faar for 3 mrk., it lam for 
2 mrk., en brun stierned Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., en liden sæde stoehl med spaaner bond 12 skl., it 
gl. vogt skrin foruden laas, og hengsler 4 skl., en liden kaabber kedel med en jern grefve udi for 2 
mrk., en mæssing kedel paa en kitte stoer for 3 mrk., en jern grevnte half slitte carder 12 skl.,  
Paa tilled. 
En salter half tønde 8 skl., en half skep. Hampe frø 1 Sld. 12 skl., en gl. straae bonds tønde for 5 
skl., 3 nye fyrre bræder á 2 alen lang á 6 skl er 12 skl., 2 nye brædestumper hver 1 allen lang á 1 skl 
er 2 skl., en gl fyrre span 2 skl., en oplaged fiering 2 skl., it gl. fyrre hakf tønde stomme med 17 
staver udi, og 2 bonne udi 6 skl., en gl. korn seis med bom og ringe 8 skl., en gl. gres seis med bom 
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og ringe 1 mrk 4 skl., it gl tver reeb for 8 skl., it gl. dret reeb for 2 skl., en gl. manse sille garn 8 
faune lang og 2½ faune bred foruden flad reeb for 1 mrk.,  
Nok  reeb hused. 
2 smaa bræder hver 2 allen lang á 2 skl er 4 skl., en ruhl med jern tapper, og jern ring for 1 mrk. 4 
skl., en gl. træ tinned harre 4 skl., it lided opslinged ege træ til en stolpe for 6 skl., it gl. møy bræ 2 
skl., en gl. hugge benk for 2 skl.,  
Gies. En gaas og en gaasse á 1 mrk er 2 mrk., 3 unge gies á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., der foruden skal 
Karne Ibsdaatter hafve en ung gaas som hun har betalt, en ploug uden skiær, og knif med en jern 
vidier om klofven ploug juhl og bøsse med jern løbere og jern ringe for 1 mrk. 8 skl., en ploug knif 
og skiær for 2 mrk.,  
Korned i laden. 
Rugen som er utersked og ligger i 2 stolperum er sadt paa en tønde rug for 6 mrk., nok it 
stolperum med Biug og hafre som er under bielkerne er sadt for 2 tønder hafre á 2 mrk er 4 mrk., 
og en tønde Biug for 4 mrk., 13 stolperum huus som er det iboende huus paa forde grund som 
Rasmus Erichsen tilhørrer som er i  wæster, wæsten for stuen 3 stolperum lade huus meged 
forfalden item it stolperum Krobhuus, og stuen 2 stolperum med 4 smaa gl. winduer udi behørige 
dørre og kakkelofven, nok 3 stolperum østen for stuen, hvor udi er forstuen, og en liden stue 
afdeelt, ildersted og kiøken med 2 winduer i den lille stue, nok nest op til østen for 4 stolperum en 
ladehuus med vegt, og gl. tag og væge som de nu er, og forefindis, det tilsammen for 12 Sld., en 
liden huud som ligger i kalk for 1 Sld.,  
Svin. It hvidt svin 2 mrk., en hvid soegris 1 mrk., en liden hvid galt gris 12 skl., 12 allen hvidt 
fifskafte som er hos Geird Farver i Rønne hver alen sat for 1 mr. 8 skl er 4 Sld. 2 mrk.,  
Denne S: Qvindis Ifareklæder er efterskrefne, en gl. røe vendt klædis trøye for 2 mrk., it gl.steen 
mased wadmels skiørt for 1 mrk. 8 skl., it grønt wadmels skiørt som er med en ullen og linnen bred 
for udi 3 mrk., en gl. sort fifskaftes trøye for 1 mrk., it gl. florrettis snørlif med en deehl jern og 
mæssing mallier udi og nogle snører paa 1 mrk. 4 skl., it blaargarns forklæde med 1½ bred udi for 
12 skl., en gl. blaargarns opled 8 skl., en gl. brue garns opled 4 skl., it par halfslit ran skoe 2 mrk., it 
par gl. Qvindfolke skoe 8 skl., it gl. brue garns forklæde med 2 breder udi for 1 mrk. 8 skl., enliden 
gl vendt 2 støker sort hufve 8 skl., en klædis hufve med en pul foer for 5 mrk., it gl. cram lærrits 
hofved lin for 4 skl.,  
Rasmus Erichsen angaf at hafve hen lefvered it nyt blaat fifskaftes skiørt til en skrædder som hand 
lofved til i morgen at forskaffe, it gl. brue garns tørklæde med en lap paa 4 skl.,  
I senge holled i stuen, 
En gl. graae ranned ullen og linnen ofver dynne for 1 mrk. 4 skl., en linnen hvid gl. under dynne for 
1 mrk. 4 skl., en hvid ullen og linnen hofved pude foruden lin waar for 1 mrk. 4 skl., en blaae 
ranned og linnen hofpude 12 skl., en graae ullen hofved pude uden lin waar 4 skl., Nok en gl. brak 
hammel med seehler og hammel reeb 8 skl., endnu en træ brade hammel med seehler oh hammel 
reeb 12 skl., en krakøpse for 8 skl., i stuen, it blaargarns lagen 1 mrk.,  
Mons Ibsen i Østermarie sogn angaf at denne S: Qvinde tilkommer jorde penge udi dend 42 gaard 
som hand paaboer, efter sin S: Moder efter Samfrender dommens udvisning penge 4 mrk. 3 skl.,  
Arfvingerne angaf at Rasmus Erichsen hafver bort pandted den 25 gaard i Østermarie sogn. som 
ham arfvelig er tilfalden efter sine forældre til Anders Jacobsen som paaboer, hvor om arfvingerne 
paastoed at der som gaarden er bevendt med den er udpandted for, da det saa vel som adgangen 
at komme dette Sterfboe til bæste. Hvilked paastand Rasmus Erichsen nu self vedstoed men som 
paa forde 25 gaard ej nu fore findis nogen taxt, kand der med ej nu noget videre foer tagis, og som 
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dagen nu er forløben saa sluttis denne forrettning der ved at den igien i morgen end videre kand 
foer tagis, og til endebringis hvilked at saa er tilganged, og Passeret som forskrefved staar testerer. 
Gregers Christensen.   H: Brugman.  Rasmus R:E:S: Erichsen. Mons 
M:I:S: Ibsen.  Mads M:I:S: Ibsen.  Esper Povelsen.  Jens Seiersen.  
 
Nest paa følgende dend 28 November berørte aar 1704. er atter udi forskrefne de 
Vedkommendes nerværelse med denne forrettning end videre foretagen, og da Passeret som her 
efter følger, Rasmus Erichsen nu i dag frem viste det forhen her udi omrørte it blaat fifskaftis skiørt 
er taxered af Esper Povelsen, og Esper Andersen i Østermarie sogn. for 3 mrk.,  
Blef angifven at være saaed her ved hused en skeppe Rug der af strøe korned sadt for  1 mrk. 4 
skl.,  
Arbreded og giøningen er sat for hver 1 mrk., er 2 mrk., Jorden som Rugen er saaed udi kaaster til 
leie 2 mrk. 10 skl., er tilsammen 5 mrk. 14 skl., nu i dag fremkom Jacob Koefoed i Svaniche hans 
Sedel, og indeholder at hand hafver her i boet at fordre 16 Sld. 2 mrk. 11 skl., og der for i forsikring 
stilled forde 3de Kiør, som hans qvæg brænde paastaar, hvilke Kiør Jacob Koefoed legiær at maatte 
wurderes hvor ved Rasmus Erichsen forhen her udi indførte angifvende bestaae i sandhed, des 
aarsage berørte 3de Kiør er min efter begiæring af forde wurderings mænd taxered som saaleedes 
er, en sort røgged Koe 6 Sld., en gl. sort røgged Koehuud om hofved 5 Sld. 2 mrk., nu en liden 
graae herred Koe 5 Sld., 3 trave langhalm á 1 mrk er 3 mrk., en gl. sleede med træ vidier og dret 
for 1 mrk., it læs Rug og Biug halm paa stenged i laden fir 2 mrk., en jern tyfve for 4 skl., en elle lille 
stie 3 skl., en nesten nye spin rok 4 mrk., nok fanttis it brue lærred forklæde med 2 breder udi 2 
mrk., en blaargarns sek eller ner dret for 1 mrk. 8 skl., it blaargarns forklæde 8 skl., 9 graae ull 
garns nogle á 2 skl er 1 mrk. 2 skl., 8½ groft blaargarns nøgle á 1 skl er 8½ skl., 7 hampe brue garns 
nøgle med it net for 1 mrk., en grof wefskee 18 tysk for 10 skl., en gl. grof wefskee 6 skl., en crom 
lærrids pende lin 10 skl., it lided smaal hiønde for 4 skl., en fyrre deehler for 1 mrk. 4 skl., it drøfte 
trug 2 skl., endnu it drøfte trug 1 skl.,  
Skifteforwalteren til spurde samptlig arfvingerne, om de hafde meere til dette boes middel at 
angifve, at de wilde det nu fremviste, der til Rasmus Erichsen svarede at hand ike viste meere at 
angifve uden it par hvide ullen wanter som er sat for 6 skl., De andre med arfvingerne samptlig 
svarede, at de viste at her var en bruegarns opled med slag for henderne, nok fanttis en gl. kierne 
med sammen bunden laag for 6 skl., nok angaf de at skulle hafve været 6 skaallepund brue garn, 
nok at skulle hafve væred i drøfte trug 2 glas potte lier videre efter spørsmaal af skifteforwalteren 
viste denne S: Qvindis sødskinde ike at angifve, dette forskrefne som arfvingerne angaf, og Rasmus 
Erichsen ike vedgaae hafver de at omgaas med ved low og rett hvor til skifteforwalteren det 
henviste.  
Saa blef dette Sterfboes middel sammen reigned som er angifved, og forskrefved staar som 
andrager til penge 70 Sld. 2 mrk. 6 skl.,  
Her imod blef angifven efterskrefne dette Sterfboes bort Skyldige Gield og Prætensioner, og er der 
til giort udlæg som følger. 
Efter en dom afsagt inden Øster herrits ting af herrits fougden Anders Pedersen Fyen datered dend 
16 juny Aar 1704, Imellem Rasmus Erichsen og Olluf Ifversen som blef læst, og paaskrefven, er ved 
rettens betienter her paa skifted med den samme dom opmelte liqvidations mænd Jens Munk og 
Esper Andersen boende i Østermarie sogn. er efter samme deris tilhold, og der udi indførtte 
specification, har af Sterfboet udtagen saa meged som Olluf Ifversen af sinne egne vare her i boet 
fanttis at tilhørrer, som Olluf Ifversen saa nu bekom som er it sengesteds bræder, en sengedynne 
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med lided fir udi, en dito med fir udi, it hofved dynne waar, hvor af fieren er kommen for dynne, 
item en kaabber kedel, en laasfast kiste, it nyt brue garns lagen, it nyt blaargarns lagen 2 skiorter, 
en krak øpse. It tørf jern, it laasfast skrin, en bære kande, 2 hiønder, en hatt som Olluf Ifversen nu 
hans i retten brugende fuldmægtig Ødber Ødbersen i Østermarie sogn som for ham nu er til 
wærge anordned bort hendte her fra Sterfboet, og for det som Olluf Ifversen fattedis paa sit 
Goeds, og det som var borte tillige med ald wendte bekaastning efter forde Doms indhold blef 
Olluf Ifversen med Rasmus Erichsen udi forde sin wærge og fuldmægtigis Ødber Ødbersen 
nerværelse saa som Olluf Ifversen er en gl. mand og svag, sampt og de 2de berørte Liqvidations 
mænd med rettens betienter, og fleere som. Af arfvingerne, og andre saa tilstæde var foeeened, 
og for Accordered at Olluf Ifversen her af boet skal hafve udlæg for 12 Sld., det med Olluf Ifversen, 
og hans wærge var veltilfreds, og fornøyet og Rasmus Erichsen bemælte herrits tings Dom at hafve 
fyldist giort, saa at ingen af parterne efter denne dag meere der paa vil anke med hvis henstighed 
dem hafver imellem væred som berørte Dom omformælder efter denne dag samme Dom der ved 
at Olluf Ifversen her af Olluf Ifversen, eller hans wærge lefvere Dommen til Rasmus Erichsen, og saa 
der efter Dommen at være død og magtesløs med undtagen de 3 Sld., Samme Dom ommelder 
som dette Sterfboe skal betalle til Østermarie sogns kirke, som her efter anføris til betalning dette 
forskrefne saa at være voris nerværelse Passeret Attesteris Paa Rettens, og egne weigne af os 
under skrefne skifte stæden  
Intechipra nu blef samme Dom til Ødber Ødbersen lefvered indtil videre. 
 Gregers Christensen.   Henrik Brugman. Ødber Ø:Ø:S: Ødbersen. 
 Rasmus R:E:S: Erichsen.  Jens Munk.       Esper E:A:S: Andersen. Esper Povelsen.
 Esper E:I: Ibsen.  Mons M:I:S: Ibsen.    Mads M:I:S: Ibsen.   
 
Hvis aarsage nu anføris Olluf Ifversen for forskrefne sin anpart at hafve udlæg for penge 12 Sld., 
udlagt en brun stierned Hoppe for 5 Sld. 2 mrk., af hused ved Peder Toers udlæg at hafve 2 Sld., it 
Lam for 2 mrk., en gl. graae ranned ullen og linnen ofver dynne 1 mrk. 4 skl., en hvid linnen og 
ullen hofved pude for 1 mrk. 4 skl., it par half slit vanter 2 mrk., en tønde Biug for 4 mrk., en hvid 
Soegris for 1 mrk. 8 skl., en klædis hufve med gul fort 5 mrk., en sleede med træ vidier og dreet for 
1 mrk., :/: 
Welb. Hr: Lands Dommer Ancher Müller fordre efter sin seddel penge 6 mrk., udlagt 2 gl. Gies á 1 
mrk er 2 mrk., 2 tønder haure 4 mrk., :/: 
Jacob Koefoed i Svaniche fordred sin sedel med forsikring i forde 3 Kiør for penge 16 Sld. 2 mrk. 11 
skl., udlagt en sort røgged Koe for 6 Sld., en gl. sort røgged Koe hvid om hofved for 5 Sld. 2 mrk., 
en liden fraae herred Koe for 5 Sld., it deigne trug 12 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
Sogne Præsten Hr: Søfren Larsen tilkommer efter arfvingernes angifvende for liig begiengelsen 
belofved en tønde Rug og 2 støker lang halm, ansættis for 2 Sld., udlagt en tønde Rug for 6 mrk., 2 
trave lang halm 2 mrk., :/: 
Sogne Deignen Laurs Søfrensen lod fordre for liig begiengelse penge 3 mrk., udlagt en ploug knif og 
skiær for 2 mrk., en trave lang halm 1 mrk., :/: 
Svend Joensen fordred for for liig kisten arbieds løn 3 mrk., udlagt it gl. steen morssed wadmels 
skiørt for 1 mrk. 8 skl., en nye fyrre deehler for 1 mrk. 4 skl., en jern tyfve for 4 skl., :/: 
Peder Thorsen paa Gadebyegaarden fordrer som rester af aldt hvis ham, og Rasmus Erichsen til 
dato imellem væred hafver penge 10 Sld., forskrefne hus med sin behør som det doran findis 
indført forhen taxered for 12 Sld., til ofvers 2 Sld., :/: 
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Esper Ibsen af Østermarie sogn fordred paa Jep Ollufsens weigne for it gade lagen, og en Serk til 
denne S: Qvindis liig penge 6 mrk., udlagt en nesten nye spin rok 4 mrk., 7 hampe brue garns 
nøgle, og it net 1 mrk., 8½ giove blaargarns nøgle for 8½ skl., it blaargarns forklæde 8 skl., :/: 
Esper Ibsen fordred for sig self som vedgikes 2 mrk. 8 skl., en gl. korn seis med behør for 6 skl., en 
liden sæde stoehl med spaane bon 12 skl., en græs sies med bom og ringe 1 mrk. 4 skl., :/: 
Inger Larsdaatter lader fordrer ved Esper Ibsen 2 mrk., udlagt it brue garns forklæde for 1 mrk. 8 
skl., en liden vendt 2 støkis sort hufve 8 skl., :/: 
Mads Ibsen i Østermarie sogn fordred paa sin søster Karne Ibsdaatters weigne 1 Sld. 14 skl., udlagt 
it grønt wadmels skiørt med en ullen og linnen bred for paa 3 mrk., it brue lærrits forklæde med 2 
breder 2 mrk., til ofvers 2 skl., :/: 
Mogens Ibsen i Østermarie sogn fordred for laante penge 2 mrk. 10 skl., Nok fordred for sin reise 
at Svaniche 8 skl., udlagt for de 3 mrk. 2 skl., af dend 42 gaard som før ermælt at hafve disse 3 
mrk. 2 skl., :/: 
Esper Povelsen i Østermarie sogn fordred som vedgikis til sammen penge 3 mrk. 10 skl., udlagt en 
liden stude hud som ligger i kalken for 4 mrk., til ofvers 6 skl., :/: 
Per Rasmusn i Østermarie sogn fordred 2 mrk., udlagt it galt svin for 2 mrk., :/: 
Jens Laursen i Østermarie sogn fordred for at grafve til denne S: Qvindis liig 1 mrk. 4 skl., udlagt en 
gl. fyre kiste med en forderfved laas uden hengsler 1 mrk., hos skifteforwalterens udlæg at hafve 4 
skl., :/: 
Peder Larsen i Østermarie sogn fordred for 7 Høns og 6 snees fisk alt sammen for 3 mrk. 3 skl., 
udlagt en ploug med forde behør 1 mrk. 8 skl., en blaargarns serk for 1 mrk. 8 skl., en elle tille stie 
for 3 skl., :/: 
Nok fordred Peder Larsen som ham skal tilkomme af dend 25 gaard i Østermarie sogn penge 2 
mrk., arfvingerne her til svarede at som Per Larsen der om, ej nogen bevis frem førre her paa 
skifted formeen de at Per Larsen bør søge sin betalning i gaarden, skifteforwalteren, her til 
mælded at som arfvingerne ej nu vil stede udlæg for Per Larsen fordring, er den post henvist til at 
søgis paa behørige stæder efter lowen, Anders Andersen ved broen i Østermarie sogn lod fordre 
jorde leie penge 2 mrk. 10 skl., udlagt hos Mons Ibsen af den 42 gaard at hafve 1 mrk. 1 skl., en rul 
med jern tapper, og en jern ring for 1 mrk. 4 skl., it drette reeb for 26, vedvurdetings mændene 3 
skl.,  
Christen Nielsen ved broen i Østermarie sogn fordred ved Rasmus Eriksen gres gang penge 2 mrk., 
udlagt it læs Rug, og Biug halm paa stenged i laden for 2 mrk., :/: 
Capitain Claus Koefoed i Østermarie sogn lod fordre 1 mrk. 10 skl., udlagt it lided fyrre bord med 
oben foed i stuen for 1 mrk. 8 skl., hos skifteskrifverens 2 skl., :/: 
Jens Knudsen i Aakier sogn lod fordre Koe leie penge 4 mrk., udlagt ½ skep hampe frøe 1 mrk. 12 
skl., en manse sille garn 8 faune lang for 1 mrk., 2 halfslitte carder 12 skl., en ølhalf tønde for 6 skl., 
en hugge benk 2 skl.,  
Kirstine Rasmusdaatter fordred laante penge 1 mrk. 2 skl., udlagt en sort fifskaftes trøye 1 mrk., 
hos Karen Ibsdaatter de 2 skl., :/: 
Mads Ibsen i Østermarie sogn fordrer udlagte penge 10 skl., udlagt it pande lin for 10 skl., :/: 
Peder Rasmusen ibiden fordrer som vedgikis 6 skl., udlagt 2 ullen wanter for 6 skl., :/: 
Rasmus Erichsen fremlagde en sedel som er under skrefven uden dato med A Wolfsen 
indeholdende at Rasmus Erichsen skulle være skyldig 4 Sld., arfvingerne formeente, at som denne 
sedel ike er datered til noged sted, og uden dato og de ike viste eller vilde være Gielden gesendig, 
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hvor gor de begiæred saadan fordring maatte lowlig bevises, hvis aarsage skifteforwalteren 
Remiteret denne fordring til low og rett.  
Skifteforwalteren for sin umage tilsammen 7 mrk., udlagt en liden kaabber kedel for 2 mrk., en 
mæssing kedel 3 mrk., 3 unge Gies á 12 skl er 2 mrk. 4 skl., til ofvers 4 skl., :/: 
Skifteskrefveren for sin umage i alt penge 3 Sld. 3 mrk., udlagt it blaat fifskafted skiørt for 2 Sld., 9 
graaeullgarns nøgle 1 mrk. 2 skl., en gl. røe vendt klædis trøye 2 mrk., en haand qvern med hus 4 
mrk., til overs 2 skl., :/: 
Stemplet papir til skiftebrefved 3 mrk., udlagt it faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage 6 mrk., udlagt ved Esper Povelsen udlæg 6 skl., it flamsk 
snørlif 1 mrk. 4 skl., 3 fyrre bræder á 2 alen lang 1 mrk. 2 skl., en straae bonds tønde 5 skl., en gl. 
fyrre half kiste uden laas og hengsler for 1 mrk. 4 skl., it blaargarns lagen i stuen 1 mrk., it fyrre half 
tønde stomme med 17 staver og 2 bonne 6 skl., 2 tønder i krobhused 8 skl., til ofvers 2 skl., :/: 
Summa Andrager forskrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og Prætensioner til penge 61 Sld. 2 
mrk. 10 skl.,  
Ligned blifver udi behold 8 Sld. 3 mrk. 12 skl.,  
Hvilked Rasmus Erichsen tillæggis at nyde imod sin S: Hustruis begrafvelses bekaastning, som 
siufnis billigen at være saa meged der paa anvendt efter anleedning af denne forrettnings indhold 
med videre, og der for skeer Rasmus Erichsen udlæg for de ofver blefne 8 Sld. 3 mrk. 12 skl., som 
Rasmus Eriksen beholder naar hand fornøyer til Østermarie kirke de forhen i Dommens anmælte 3 
Sld., og er for de 8 Sld. 3 mrk. 12 skl., udlagt Rugsæden at hafve 5 mrk. 14 skl., 12 alen hvidt fifskaft 
hos Gierdt Farfver 4 Sld. 2 mrk., en røste ballig 6 skl., it gl. wogt skin 4 skl., en saltere half tønde 8 
skl., paa lofted 2 nye bræder stompe 2 skl., en gl. fyrre span for 2 skl., en oplaged fiering 2 skl., it 
tver reeb 8 skl., 2 smaa bræder i Krobhused 4 skl., en gl. harrer for 4 skl., it opslinged ege træ 6 
skl., it møy bræ 2 skl., en galt gris 12 skl., it blaargarns forklæde med 1½ bred udi for 12 skl., en 
blaargarns opleed 8 skl., en gl. bruegarns opleed 4 skl., it par Qvindfolke sko 8 skl., en brake 
hammel med seeler for 8 skl., endnu en brake hammel med seehler 12 skl., en krak øpse for 8 skl., 
it crom lærred hofved lin 4 skl., it gl. brue garns tørklæde med en lap paa for 4 skl., i dtuen en hvid 
linnen underdynne 1 mrk. 4 skl., en blaae ranned ullen, og linnen hofved pude 12 skl., en graae 
ullen hofved pude uden lin waar for 4 skl., en kierne med laag 6 skl., en grøn wefskee 18 skeers 10 
skl., en gl. grøn wefskee 6 skl., it lided smaal hiønde 4 skl., it drøfte trug for 2 skl., it gl. drøfte trug 
1 skl., :/:  
Saa at indted saa maatte er ofver blefven af dette Sterfboes angifvende middel at dehle 
arfvingerne Imellem, hvad det øfrige angaar som arfvingerne har angifved at skulle være dette 
Sterfboe til bæste, og ej er frem kommen til wurdering, der med angaais som low og rett er 
gemæs. Hvilked at saa er tilganged, og Passeret som forskrefved staar des til widnis biurd under 
vore hender og signeter Skiftesteden paa Gadebyegaards  grunden i Østermarie sogn dend 28 
November 1704. Gregers     Christesen. H. Brugman. Rasmus Eriksen R:E: 
Esper E:I:S: Ibsen. Mogens M:I:S: Ibsen.   Mads M:I:S: Madsen.  
Esper Povelsen. 
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Anno 1704 Dend 29 November. Møtte paa Rettens weigne Høyedle og Welb: Hr: Obersten Ober 
Commendeant og amptmand Walderman Reedts ved sin fuldmægtig Capitain  Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye, og skifteskrifveren Henrik Brugman tillige med 2de mænd Esper Povelsen og 
Esper Ibsen begge boende i Østermarie sogn , paa boepællen, som er it Udhuus liggende paa 
gadebyegaards  grunden i Østermarie sogn, hvor Mortten Hansen boede, og døde, for at holde 
skifte efter ham efter foregaaende tillysning imellem hans efterlatte hustru Karne Andersdatter, 
og 5 deris sammen auflede børn som er 3 sønner og 2 døttre der af. 
 
Dend eldste søn er Anders Morttensen nu 20 aar gl. som tiener i Rønne hos Else Henning Bohnis. 
Dend anden søn Hans Morttensen 17 aar gl. som tiener hos Claus Køller i Østermarie sogn. 
Dend yngste søn Jens Morttensen 14 aar gl. hiemme hos moderen. 
Dend eldste daatter Kirstine Morttensdaatter 23 aar gl. tiener i Rønne hod Hans Sigvartsen. 
Dend yngste daatter Karne Morttensdaatter paa 12 aar gl. og hiemme,  
 
hvor vi da indted hafver for os funden uden, en ringe seng med gl. palter udi og en gl. kiste som 
endlig forclarer, og der  for indted videre med skifte handling kunde foretagis, saa som Enken 
medsine hos sig hafvende 2de  børn lefver i armod, og ej videre hafver at lefve af end de med spin, 
og andet arbied kand hos gotfolk fortiene, og beretted Enken ej i ringe maader at vide noged 
meere til dette boes middel saa fore læggis broderen, den eldste at fra sin andre sødskende fore 
som wærge efter lowen, og svare for sin moder om hende nogen forhang paa kornet eller tilsøgis 
af nogen, dette saa at være Passeret Testerer Gregers Christensen. Henrik Brugman. Esper 
Povelsen. Esper Ibsen. E:I:S:  
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Anno 1704 Dend 8 December. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter Anders Ollufsens S: Hustru Margreta Jensdaatter som boede og 
døde paa dend 21 Jord eiendoms gaard beliggende udi Nyelaurskier sogn. Imellem denne                   
S: Qvindis efterlefvende mand bemælte  Anders Ollufsen. Paa dend eene side, og paa dend anden 
side denne  S: Qvindis med bemælte sin mand auflede børn, som er 2 døttre, hvor af 
 
Dend eldste daatter er Kirstine Andersdaatter paa 3 aar gl.  
Dend yngste daatter er Margreta Andersdaatter nu 8te dage gl. 
For dem  er Faderen Anders Olsen self wærge efter lowen, og forelagt denne S: Qvindis brødre Jens 
Jensen og Peder Jensen med berørte børnens fader Olluf Andersen at være tilsiuns wærger. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmælded Mikel Madsen og Mortten Olsen begge boende ibiden. Hvor da er forre funden  og 
Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En gl. brun boved halt Hest gilling 4 Sld. 2 mrk., en ung brun Hest gilling for 8 Sld., en stoer brun 
Hoppe 8 Sld., endnu en brun Hoppe som er i anded aar gl. for 2 Sld. 2 mrk., en gl. brun Hoppe med 
it røtt stierned Horsføll begge 5 Sld., 
Qvig. 
En gl. røed Koe for 4 Sld., en ung røed Koe for 5 Sld. 2 mrk., en sort grimmed Koe 6 Sld., en røed 
Qvige for 4 Sld., it røed hvid horned studnød for 4 Sld., endnu it rødt studnød for 2 Sld. 2 mrk., en 
sort Qvige kalf for 4 mrk.,  
Faar og Lam. 10 gl. Faar á 3 mrk er 7 Sld. 2 mrk., 2 Lam á 2 mrk er 4 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk er 4 mrk.,  
Svin. En røe belted Soe for 3 mrk., 2 hvide grisse hver sat for 1 mrk 4 skl., er 2 mrk. 8 skl.,  
Kaabber ware.  En half tønde stoer kaabber kedel vog til 6 Sld.,  
Boehave i Steerhused. 
En tiære ballig 8 skl., en kalke tønde 1 mrk.,  
I Krobhused. 
En laasfast fyrre kiste 4 mrk., en øl half tønde 1 mrk. 8 skl., 3 straae bonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 
2 skl., en gl. wefved benke dynne 3 allen lang for 2 mrk., it røet syed hiønde 2 mrk., en spoel 
skaded gl. age dynne 1 mrk.,  
I Gaarden. 
En wogn med hamel og anded tilbehør 3 Sld., en ploug med tilbehør for 6 mrk., it aar med bihl 1 
mrk.,  2 harrer á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en lyng rifve med skaft og ring 10 skl., it tørf jern 8 skl., en 
krak øpse 8 skl., en ruhl med jern tappe og skogle for 3 mrk.,  
Paa Tilled. 
It brød bende for 4 skl., en smaa holms nye knif 4 skl., en seis med bom og ringe for 1 mrk. 4 skl., it 
nye grynne sold 1 mrk.,  
Korned i Laden. 
2 stolperum Biug midt lætterne utersked er sat for 10 tønder tønden 4 mrk. 8 skl er 11 Sld. 1 mrk., 
2 stolperum Hafre er 12 tønder sat for 2 mrk tønden er 6 Sld., it lided støke høe som ligger under 
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hafren i Nørre lengde i Wæster ende for 3 Sld., en soed her ved gaarden 1 1/5 tønde Rug udi 
jorden i nu afvigte efter høst tønde strøe rug sat for 6 mrk., er 7 mrk. 3 1/5 skl., en jern tyfve 6 skl., 
it bord i stuen med aske blad for 2 mrk., en grøn bord dug af blaar lærred med store traane udi for 
2 mrk., en spin rok for 2 mrk.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes løsøre til penge 105 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Foruden dette fremlagde Anders Olsen it pandtebref af Mogens Frendesen til hammen udgifven 
datered dend 31 January Aar 1704. og inden Wæster herreds ting vedstaaed samme dag den 31 
January forberørte aar 1704.  Hvor udi mældis, at Anders Olsen af Mons Frendesen hafver 
indpandted denne forberørte 21 gaard i Nyelaursker sogn for penge som til dette boes middel nu 
anføris 120 Sld., og blef samme pandtebref læst og paaskrefven, og blef samme pandte bref, af 
Mogens Frendersen som nu boer i Nyelaurskier sogn nu i dag i alle sine ord. Og pandter vedstaaed, 
og bekræfted i alle maader. 
Summa Summarum Andrager dette forskrefne Sterfboes løsøre, og det forberørte Pandtebref in 
allis til penge 225 Sld. 3 mrk. 1 skl.,  
Skifteforwalteren til spurde denne S: Qvindis efterlatte mand Anders Ollufsen saa og tilsuns 
wærgerne, om de hafde meere til dette boes middel at angifve entten én eller anden maade, hvor 
til de svarede at dem ej meere var vidende end angifvende er, og forskrefved staar hvor ved saa 
dette skiftes registring er slutted. 
Hvor nest saa blef angifven denne S: Qvindis Ifareklæder, som er efter skrefne nemlig. En sort 
pollemetis half kioel 6 mrk., it blaat floereds snørlif for 2 mrk., it røt wadmels skiørt for 1 Sld. 8 skl., 
it grøndt wadmels skiørt for 2 mrk. 8 skl., en sort silke grof grøns hufve med smaa bon, og pul for 4 
mrk., it brue garns forklæde for 2 mrk., Summa andrager forschrefne angifvende denne S: Qvindis 
Ifareklæder til penge 5 Sld. 1 mrk., Hvis videre denne S: Qvindis Ifareklæder har væred beretted 
hendis efterlatte mand at være anvendt til børnen og der imod beholder denne S: Qvindis 
efterlatte mand Anders Olsen sinne egne Ifareklæder, hvor med hand var fornøyet og tilfreds . 
Hvor saa er angifven efter skrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og Prætensioner, og er den til 
giort udlæg og ved gaard som følger nemlig. 
Til amptstuen rester for denne 21 gaard i Nyelaurskier sogn efter dend i bog claringen dend 28 
april 1704. forsatte de efter rettning under øfrighedens hender befindis at reste for Aa. 1703. 
penge 9 Sld. 1 mrk. 13 skl., Nok skal betallis for aar 1704, Smør 2 lispund 6 skaalpund. Hvilked 
sættis efter som tiden nu er forbi at ded burde væred ydt for rente taxten lispunded 6 mrk 7 skl., 
er 3 Sld. 3 mrk. 5 skl., Biug 1 1/5 tønde er 1 Sld. 13 skl., Hafre 2 4/5 tønde er 1 Sld. 2 mrk., hvilked 
korn sættis efter som korned her udi er anført foer, saa som bunden lofver det in Natura at yde, 
bog clarings og ekte penge og knekte penge angifver bunden at være i alt som hand Anders Olsen 
plier at betale 8 Sld., Qvartal skatten rester for Oktober November og December 1704. 4 mrk. 7 
skl., er saa 25 Sld. 10 skl., der for udlagt 7 tønder Biug á 4½ mrk er 7 Sld. 3 mrk. 8 skl., 10 tønder 
Hafre á 2 mrk er 5 Sld., lided Høe som ligger under Haufren sat for 3 Sld., 1 1/5 tønde Rug som er 
saaed der af strøe korned er sadt for 7 mrk. 3 skl., it sort grimmed Koe for 6 Sld., en gl. Gaas for 1 
mrk., hos Anders Olsen ved tienden 8 skl., for Qvartal skatten 4 mrk. 7 skl., udlagt 3 gl. Gies for 3 
mrk., ved tiendens udlæg 1 mrk. 7 skl., :/: 
Til Sogne Præsten Hr: Herman Jørgensen Soede rester tiende for Aar 1704. 1½ tønde Biug som skal 
ydis in natura efter som her udi før ermælt der for sættis 4 mrk. 12 skl., 2 tønder Haure som i 
forskrefne maader sættis for 1 Sld.,  
Herrits Fougden og Deignen hver en skep Biug for 1 mrk. 10 skl., udlagt 2 tønder Haufre á 2 mrk er 
4 mrk., 2 tønder Biug á 4½ mrk er 9 Sld., til ofvers 2 mrk. 9 skl., :/: 
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Herman Bohne Henningsen boende i Rønne fordred efter sin sedel som Anders Olsen vedgik 25 
Sld. 2 skl., udlagt en gl. brun boved halt Hest gilling for 4 Sld. 2 mrk., en brun Hoppe som er noget 
stoer 8 Sld., en ung røed Koe 4 Sld. 2 mrk., en røed Qvige for 4 Sld., it røtt studnød for 2 Sld. 2 
mrk., it røt syed hiønde 2 mrk., ved tienderis udlæg 2 skl., :/: 
Mogens Frendesen i Nyelaurskier sogn fordred som rester paa forskrefne indførte pandtebref paa 
denne 21 gaard i Nyelaurskier sogn som Anders Ollufsen vedgik ret at være penge 10 Sld., her for 
er giort indførsel i for berørte pandtebref hvor af dette kraf sig reiser der af at hafvis disse 10 Sld.,  
Niels Ollufsen boende i Wæstermarie sogn i lige maade laante penge til forberørte pandtebref 
indfrielse som Anders Ollufsen vedgik penge 10 Sld., her for er giort, indførsel i forberørte 
pandtebref paa dend 21 gaard i Nyelaurskier sogn hvor af dette kraf sig reiser for penge 10 Sld., :/: 
Henrik Jørgensen boende i Nyelaurskier sogn fordrer som rester af de laante penge Anders 
Ollufsen hos ham hafver bekommed til at pandte denne forberørte 21 gaard med, af Mons 
Frendesen som før ermælt, og Anders Olsen vedgik og der for til ham lefvered berørte pandtebref 
til forsikring for penge 60 Sld., her for er giort indførsel i for berørte pandtebref. Hvor af dette kraf 
sig reiser, og reste der af at hafve disse 60 Sld., :/: 
Imod denne S: Qvindis Udfart eller begrafvelsis bekaastning saa og formeedelst disse denne S: 
Qvindis børn er saa ringe af alder, der for blef hendis efterlatte mand Anders Olsen af tilsiuns 
wærgerne samtyked, af Sterfboets middel at nyde udlæg for penge 20 Sld., udlagt en ung brun 
Hest 8 Sld., en brun Hoppe som er i anded aar 2 Sld. 2 mrk., en gl. brun Hoppe med it røt stierned 
Horsføll begge for 5 Sld., en gl. røed Koe 4 Sld., en gl. wefved benke dynne 3 alen lang for 2 mrk., : 
Og der for uden beholt Anders Olsen sin sengsklæder som var ikun af hieme spunden tøj medfaa 
fier udi hvor med saa Anders Olsen var fornøyet, og tilfreds.  
Skifteforwalteren for sin umage og salarium i alt penge 3 Sld., udlagt af en half tønde kaabber 
kedel sat for 6 Sld., der af at hafvis disse 3 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med denne forretning i alt 4 Sld. 2 mrk., udlagt af forde half tønde 
kaabber kedel 3 Sld., 2 lam 4 mrk., en grøn bord dug af blaargarn 2 mrk., :/: 
Stempled papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt it faar 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 1 mrk. 8 skl., er 3 Sld., udlagt 2 hvide grisse á 1 mrk. 4 
skl., er 2 mrk. 8 skl., en krak øpse 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og Prætensioner til penge 161 Sld. 
3 mrk. 3 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling penge 63 Sld. 3 mrk. 14 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfve part som er penge 31 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
Dend anden halfve part deehlis imellem denne S. Qvindis med bemælte sin hustru auflede 
forskrefne 2de døttre er der af hver daatters laad penge 15 Sld. 3 mrk. 15½ skl., her foruden 
tilkommer børnen for deris S: Moders Ifareklæder dom er 5 Sld. 1 mrk., deraf hver daatter til dend 
halfve part som er penge 2 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Hvor for en hver her efter skeer udlæg nemlig.  
For faderen Anders Olsen anpart arfve som er 31 Sld. 3 mrk. 15 skl., er udlagt af denne 21 gaards 
pandte penge og pantebref som før er mælt er her tillagt 20 Sld., it røedt hvidt horned studnød er 
sat for 4 Sld., en wogn med hammel tøm og halseeler og 2 smaa stier paa for 3 Sld., en ploug med 
ploug jern bøsse løbere ringe, og juhl 6 mrk., it aar med bihl for 1 mrk., 2 harrer á 12 skl er 1 mrk. 8 
skl., en lyng rifve med skaft, og ring 10 skl., en røe belted Soe 3 mrk., 2 faar á 3 mrk er 6 mrk., I 
steerhused en tiære ballig 8 skl., en kalke tønde 1 mrk., en jern tyfve 6 skl., til ofvers 1 skl., :/: 
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Dend eldste daatter Kirstine Andersdaatter for sin anpart møderne arf af løsøre goedsed, og der 
forde pandtebref som er 15 Sld. 3 mrk. 15½ skl., udlagt af dend 21 gaards pandte penge 10 Sld., 3 
faar á 3 mrk er 9 mrk., en sort qvigekalf 1 Sld., en ølhalf tønde 1 mrk. 8 skl., en spin rok 2 mrk., it 
bord i stuen med aske blad 2 mrk., en spoelskaded gl. age dynne 1 mrk., en ruhl med jern tappe 
for 3 mrk., it tørf jern 8 skl., it nytt gryne sold for 1 mrk., til ofvers ½ skl., :/: 
Nok til denne eldste daatters laad af Ifareklæderne penge 2 Sld. 2 mrk. 8 skl., udlagt en sort 
pollemettis half kioel 6 mrk., it grønt wadmels skiørt for 2 mrk. 8 skl., en sort silke grof grøns hufve 
med smaa bon, og pull for 4 mr., :/: ligger fra sig til sin søstre 2 mrk., :/: 
Dend yngste daatter Margreta Andersdaatter tilkommer af løsøre arf, og ded forskrefne 
pandtebref som er 15 Sld. 3 mrk. 15½ skl., udlagt af dend 21 gaard i nyelaurskier sogn pandte 
pengee her til udlagt at hafvis 10 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 3 Sld., 3 straae bonds tønder i Krobhused á 
6 skl er 1 mrk. 2 skl., paa tilled it brød brende for 4 skl., en nye smaae halms knif 4 skl., en seis med 
bom og ringe 1 mrk. 4 skl., en laasfast fyrre kiste 4 mrk., en tønde biug 4 mrk. 8 skl., ved tiener 
dens udlæg af Biuged 8 skl., hos faderens laad 1 skl., hos sin søsters laad ½ skl., nok tilkommer 
dend yngste daatter Margreta Andersdaatter af sin S: Moders Ifareklæder penge 2 Sld. 2 mrk. 8 
skl., udlagt it blaat florendts snørlif 2 mrk., it røtt wadmels skiørt for 4 mrk. 8 skl., it brue garns 
forklæde for 2 mrk., hos sin søster at hafve 2 mrk., :/: 
Efter at saa var udlagt, og liqvideret, saa blef igien af skifteforwalteren paaraabt om nogen var som 
hafde noged meere her i Sterfboet at Prætendere: hvor saa ingen videre er frem kommen, end her 
udi foran findis indført, hvor ved saa dette skifte er slutted, hvilked at saa er tilganged og Passeret 
som forskrefved staar, des til widnisbiurd under vore hender signeter Skiftestæden paa dend 21 
gaard i Nyelaurskier sogn dend 9 December Anno 1704. Gregers Christensen. 
H: Brugman. Anders A:O:S: Olsen.    Joen J:J:S: Jensen.Peder Jensen. Mortten Olsen. 
 Mikel M:M: S: Madsen. 
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Anno 1704 Dend 22 December. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter  Hans Espersens S: hustru Giertrud Adsersdaatter som boede og 
døde i it Udhus beliggende paa den 11 gaards grund i Nyelaursker sogn. Imellem denne S: Qvindis 
efterlatte mand bemælte Hans Espersen. Paa dend eene side, og paa dend anden side denne  S: 
Qvindis børn som er aufled med denne S: Qvindis første Mand Lars Berrildsen en daatter 
Er navnlig Marine Larsdaatter i Ekteskab med Jens Aristsen boende i Nyekier sogn, 
Og med denne nu efterlefvende Mand aufled som nu lefver 3de døttre hvor af  
 
Dend eldste daatter er Giertrud Hansdaatter i ekteskab med Thor Skrædder boende i Nyekier sogn  
Dend anden daatter er  Anna Hansdaatter i ekteskab med Jens Jensen i Nyekier sogn. 
Dend yngste daatter er Ellene Hanssdaatter paa 30 aar gl. og er hiemme hos faderen som for 
hende er wærge efter lowen. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmælded Mikel Madsen og Niels Olsen i Arnager begge i Nyelaurskier sogn boende.Hvor da er 
forre funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Istem it lided fyrre bord med skoffe og oben foed for 2 mrk., it gl. waarskab med skoffe og laas for 
dørren for 1 mrk. 8 skl., it madskab i forstuen med 4 rum udi og 2 gl. laasse 3 mrk., en gl. haand 
qvern, huus med en under steen udi 2 mrk.,  
Faar. It hvidt Faar for 2 mrk. 8 skl., endnu it stoer hvidt Faar 3 mrk., 3 Lam 2 hvide, og it sort hver 2 
mrk., er 6 mrk., en seis med bom og ringe 6 skl.,  
Saaed her ved hused, en skeppe, og it spin Rug der af strøe korned er sat med arbieds og gødning 
for 4 mrk., 6 nye rifver á 3 skl er 1 mrk. 2 skl., en liden kierne for 3 skl., en gl. torn skiær 3 skl., en 
gl. Car knif for 3 skl., endnu en seis med bom og ringe 8 skl., 2 gl. seis bomme á 3 skl er 6 skl., en 
jern lysestage med 3 pibber ofven til, og en lyse pibbe neden til 8 skl.,  
Skifteforwalteren til spurdte Hans Espersen, om hand hafde meere til dette boes middel at angifve 
hvor til Hans Espersen svarede at ham ej meere var bevist uden sin seng som stoed i stuen med 
nogle gl.galter udi som ej som ej vat værdt at wurderer saa som wurderings mændene de endnu 
efter saae, og 2 Faar og it Lam hand beretted at være fra ham løben, og hand ej viste dem nogen 
sted at søge, og ofven steenen til Qvernen sagde Hans Espersen at være spruken og dend nu frem 
visis som blef satt for 1 mrk., og svor Hans Espersen paa at hand ej eiede meere goeds end 
forskrefved staar, Saa blef boens mid sammen reiged som i alt opløb til penge 7 Sld. 7 skl.,  
Hvor saa blef angifven efterskrefne bort skyldige Gield og der til er giordt udlæg som følger. 
Jep Ibsen i Nyrlaurskier sogn til ham angaf Hans Espersen, at være skyldig husleie frakorttens dag 
kommer igien med noged paa den forige aar tilsammen 6 mrk., udlagt it madskab med fire rum 
udi, og 2 gl. laase 3 mrk., en hand qvern tilsammen med hus for 3 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium 2 mrk., udlagt it lam 2 skl.,  
Skifteskrifveren for sin salarium penge 2 mrk., udlagt it lam 2 mrk., :/: 
Stempled papir til dette skifte bref 1 mrk. 8 skl., udlagt af Rug sæden at hafve 1 mrk. 8 skl., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hve 8 skl., er 1 mrk., en sies med bom og ringe 8 skl., forde 
lysestage 8 skl., :/: 
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Hans Espersen beretted at hafve gifved sine 2de gifte døttre nogen til hiemmegift, men son Hans 
Espersen beretted at hand hafde skiked bud til dem, og de ike er kommen tilstæde i dag her paa 
Sterfboet, meener hand at de vil nøgis med hvis de har faaed tilhiemgift, og som nu ike boet til 
stræker at væder lægge denne S: Qvindis yngste daatter Ellene med, saa henstillis det til faderens 
egen bevilning, som hand faderen belofver at veder lægge hende end de forde 2 Faar og it Lam 
som er wurdered, og der imod tager faderen de 2 Faar og it Lam som er bortte paa udfartten, udi 
dend Summa som ofver blifver som er 3 Sld. 3 mrk. 15 skl.,  
Af  Boeds middel som Hans Espersen imod sin S: Qvindis udfart tillæggis, og bestaar udi 
efterskrefne, bord i stuen for 2 mrk., waarskabet for 1 mrk. 8 skl., it Faar 2 mrk. 8 skl., it støre Faar 
3 mrk., it lam for 2 mrk., udlagt af Rug sæden de 2 mrk. 8 skl., 2 gl. seis bomme 6 skl., 6 nye rifver 1 
mrk. 2 skl., en liden kierne 3 skl.,  en torn skiær 3 skl., en care knif for 3 skl.,  en seis med bom og 
ringe for 6 skl., :/: 
Forskrefne saa at være Passeret Testerer Gregers Christensen.    Henrik Brugman. 
Hans Espersen. Mikel Madsen.  Niels N:O:S: Olsen. 
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Anno 1705 Dend 8 January. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter  Mogens Ibsens S: hustru navnlig Marita Espersdaatter som 
boede og døde paa dend 66 Jord eiendoms gaard beliggende udi  Clemmedskier sogn. og det  
 Imellem denne S: Qvindis efterlefvende  mand bemælte Mogens Ibsen. Paa dend eene side, og 
paa dend anden side, denne S: Qvindis med bemælte sin mand auflede børn som er 4 sønner og 
en daatter, hvor af 
 
Dend Eldste søn er Esper Mogensen boende udi Rydskier sogn sin egen wærge. 
Dend anden søn er Jep Mogensen boende i Pederskier sogn, og sin egen wærge. 
Dend 3 søn er Peder Mogensen hiemme hos faderen, og er fuldmyndig. 
Den 4 søn er Hans Mogensen og hiemme hos faderen, og er sin egen wærge. 
Daatteren er Marita Mogensdaatter paa 20de aar gl. for hende er faderen efter lowen self wærge. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmælded Hans Morttensen og Lars Hansen  boende i biørnegaarden begge boende bemelte 
Clemmedskier sogn. Hvor da er forre funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun belted Hest gilling for 9 Sld., en røe stierned Hest gilling 8 Sld., en sort belted lided blak 
Hoppe for 9 Sld. 2 mrk.,  
Qveg. 
En røe brun blised stud for 5 Sld., en brun Koe 6 Sld., en brun hielmed Koe 5 Sld., en røe belted Koe 
for 5 Sld. 2 mrk., it røe hielmed Qvigenød 1 Sld. 3 mrk.,  
Faar. Og Lam. 
11 gl. Faar á 3 mrk er 8 Sld. 1 mrk., 2 Lam og en Wæhr á 2 mrk er 6 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk. 4 skl., er 1 Sld. 1 mrk.,  
Svin. 2 røe sandet galt med sorte pletter paa hver sadt for 4 mrk., er 2 Sld., en røe belted Soe for 3 
mrk. 8 skl., en brun braaged Soe for 3 mrk., 8 unge Svin á 1 mrk. 4 skl er 2 Sld. 2 mrk.,  
Kaabber. 
En gl. kaabber kedel paa 1½ tønde stoer er vegtig til 2 Sld., en bred kaabber kedel som har væred 
en brende vins pande bon og en gl. kaabber er vegtig til 7 mrk., en span stoer kaabber kedel med 
jern grefve udi er vegtig til penge 9 mrk., en gl. kaabber kedel paa en kitte stoer med nogle boder 
paa er vegtig til penge 1 mrk.,  
Jern Ware. 
It tver sauf 2 mrk., en jern gryde kraag 2 mrk. 8 skl., en jern tver foed for 2 mrk., en jern hand stang 
for 3 mrk., en ny ploug knif, og it gl. ploug skiær begge 1 Sld., en jern tyfve med en phoel 12 skl., 
endnu en dito med ring 4 skl., en torn skiær med ring 6 skl., en ploug med gl ploug jern jul bøsse 
løbere og ringe 6 mrk., endnu en gl. ploug foruden ploug jern, og er med juhl bøsse løbere, og 
ringe for 2 mrk., en liden ruhl med jern tappe og ringe med skiolle og laas for 2 mrk.,  
Andre Bohave. 
En arbieds wogn med 2 smaa stier for 2 Sld., en liden sleede med 2 jern vidier udi og dret for 2 
mrk., en gl. træ julled korn wogn med knif fadding paa for 5 Sld. 2 mrk.,  
Imellem Cammered.  It øl car paa 1½ tønde stoer for 3 mrk.,  
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I Stue hused. 
It gl. øl car paa 1½ toned stoer some r nyelig oplaagged for 2 mrk., en røste ballig 1 mrk. 4 nye 
finne spanne á 6 skl er 1 mrk. 8 skl., 2 nye finne kitter á 4 skl er 8 skl., en finne strippe bøtte 2 skl., 
10 sy bøtter á 4 skl., er 2 mrk. 8 skl., en kierne med laag og stau sat for 10 skl., 2 brende wins 
ottinger á 12 skl. Er 1 mrk. 8 skl., endnu en gl. brende wins otting 4 skl.,  
I Qvern hused. 
En haand Qvern med jern seiel og hus for 5 mrk., en jerned hammel med cabbel og reeb for 1 mrk. 
4 skl.,  med nu en jerned hammel med seeler og gl. hammel reeb for 12 skl., it stud aag med jern 
tise for 4 skl., 2 gl. tomme tønder á 4 skl er 8 skl.,  
I Krobhused. 
It Maskab med en dør og laas fore 5 mrk., en gl. fyrre kiste med laas fore for 3 mrk., 2 saltere 
tønder á 8 skl er 1 mrk., 3 straae bonds tønder støked 6 skl., er 1 mrk. 2 skl.,  
I lille Cammered. 
It deigne trug med stoel for 3 mrk., it stoer gl. deigne trug af pille træ med foed der under 1 mrk. 8 
skl., 4 straae bonds tønder á 6 skl er 1 mrk. 8 skl.,  
I Hused. 
It gl. lær finne tøy med nye cabbel hammel reeb halseeler, tøm med haar hofved low, og tøm 
streng for 1 mrk., en gl. fyrre kiste med laas forre, og hengsler 4 mrk.,  
I Stuen. 
It gl. ege wraae skab med 2 Rum og it drag rum udi, og er uden drag ledike udi med en laas forre 1 
Sld., it madskab med en dør og laas fore, af fyrre træ for 3 mrk., it lided slag bord 6 skl., en jern 
kakelofven som er en by ligger med jern foed under, og skrure 12 Sld., i taske bord med dreiede 
stoelper, og oben foed og skoffe under 4 Sld., en bagstoel med træ bon udi for 1 mrk., en rykestoel  
med spaane bon udi for 1 mrk.,  
Benche Klæder i Stuen. 
Paa nørre benk en spoel skaded benke dynne med linnen hampe garns under foer 6 allen lang for 
2 mrk., paa søndre benk i stuen en spoel skaded benke dynne aatte alen lang med gl. spoel skaded 
nu der foer for 3 mrk., for bord enden en gl. spoel skaded benke dynne 4 alen lang med gl. spoel 
skaded under foer 2 mrk., 2 gl. mæssing lysestager med dreiede pibber begge er sadt for penge 2 
mrk.,  
Sæden angaaende som nu befindis i laderne er efter skrefne i nørre lade i wæster ende er 3 
stolperum Biug til bielkerne som ike er utersked, det er sat for at være tolf tønder Biug sadt for 4 
mrk. 8 skl., er 13 Sld. 2 mrk., Haufre i Wæster lade i den nørre ende, 2 stolperum til leidene som 
ike er tersked er sat for at være 14 tønder Hafre á tønden 2 mrk., er 7 Sld., Høet som findis i den 
nørre lade i øster ende som er 1½ stolperum under bielkerne er sat for 5 les á 6 mrk er 7 Sld. 2 
mrk., nok fanttis en half slit brøger kedel som er af verdie 10 Sld., paa en tønde stoer hvilked 
brøger kedel samptlig de 4er denne S: Qvindis sønner som hun auflede hafver med bemælte 
Mogens Ibsen nu vilged deris fader Mons Ibsen forud at nyde foruden skifte og hvis deris søster 
Marita Monsdaatter, eller nogen paa hendis side der paa noged vilde eller kunde hafve at anke da 
lofver berørte brødre der til i sin tiid at vel svare hende, saa vil de som deris arfvinger paa lige 
maade blef faderen af sinne sønner foruden skifte bevilged sin seng og reed i stuen som den nu 
forefanttis, 
I Krobhused i pigens seng. 
En blaae ranned ullen ofver dynne er sat for 3 mrk., en linnen hampegarns under dynne for 1 Sld., 
en dito hofved dynne 1 mrk. 12 skl.,  
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Saa blef Mogens Ibsen af skifteforwalteren til lige med S: Mons Ibsen og denne S: Qvindis sønner 
tilspurdt, om de hafde meere at angifve som dette Sterfboe tilhører af løsøre Goeds der til  Mons 
Ibsen at hand ike viste meere løsøre goeds som ham til hørde nu at angifve undtagen hvis løsøre 
goeds som nu fandtis her til boet som Mons Ibsen sagde at hafve gifved sinne hiemme værende 
børn, hvor om her efter videre mældis ike heller viste samptlige forde denne S: Qvindis sønner 
som de nu udsagde at de ike viste noged videre løsøre goeds til deris S: Moders, og Mogens Ibsens 
Sterfboe at angifve videre end forskrefved staar.  
Hvor for det angifvende forskrefne løsøre goeds efter berørte taxering blef udi en Summa sammen 
reigned som andrager til penge 149 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Belangende hvis hiemgift og udfly som de 2de udgifte sønner Esper Mogensen og Jep Monsen udi 
forældrenis welmagt da de blefne udgifte fra forældrene bekommed hafver, da beretted faderen 
som, og sønnerne nu vedstaae, at de hafver bekommed begge lige meged nemlig en Hoppe saa 
goed som 12 Sld., 2 Kiør saa goede som 10 Sld., en Qvige saa goed som 3 Sld. 2 mrk., 2 stude saa 
goede som 10 Sld., en sengs klæder saa goede som 11 Sld. 2 mrk. 8 skl., og en kiste saa goed som 4 
Sld., som opdrager til penge 51 Sld. 8 skl., Her imod hafver begge de hiemme værende sønner 
Peder Monsen og Hans Monsen ligesaa meged her i boet som deris fader Mogens Ibsen fem hafver 
gifvet, at berørte sønnerne skal hafve til hiemgift imod hvis deris brødre saaleedis forhen til 
hiemgift bekommed hafver saa at de der med var nu vel tilfreds og fornøyet i alle maader, og 
ingen af dem, Entten faderen ej heller de udgifte eller hiem værende sønner der paa noged hafde 
at anke eller kiere i mogen maader, og hafver de 2de forhen udgifte sønner, saa vel som de 
hiemme værende Sønner er hver bekommed en Hest saa god som 8 Sld., i verdie, hvorimod 
faderen Mogens Ibsen loved at vil gifve sin daatter Marita Mogensdaatter naar hun fra ham 
vorder udgift lige saa goed en Hest som hendis brødre, baade de udgifte 2de brødre bekommed 
hafver. Saa vel som, og imod dend Hest som en hver af de hiemme værende 2de sønner nu her i 
boet som før er mælt hafver gaaendis, at de i forskrefne maader skal nyde. Saa at daatteren  der 
imod skal nyde iefved saaleedis at faderen Mogens Ibsen nu her lofver at gifve berørte sin daatter 
Marita Mogensdaatter en Hest saa god som 8 Sld., og Imod hvis anded som forskrefne 4 sønner 
saaleedis som mælt til hiemgift bekommed hafver hendis nu her i boet som berørte daatteren 
Marita Monsdaatter af faderen Mogens Ibsen er som tyked og bevilged, som nu af wurderings 
mændene blef efterseet, og taxered efter at de tilfore hafde ofver slaged, og efterseet hvis som 
før er mælt de 2de hiemme værende sønners til kommende hiemgift som de her efter self i 
varetegt, og adt som hed antager, og er daatteren Matita Monsdaatters hiemgift imod sine 
brødris efter skrefne, som hende tilkommer, og en spicificeris nemlig hendis sengs klæder som er, 
en dantsier vore blaa rude wefved ofver dynne for 2 Sld., en hiemme giort blaae ranned bolster 
underdynne for 4 Sld., en linnen hampe garns hofved dynne 5 mrk., en ullen og linnen pude uden 
lin waar for 1 mrk. 8 skl., 2 puder med lin waar, og strik for 1 Sld. 2 mrk., 2 bruegarns lagen á 5 mrk 
er 10 mrk., en laasfast ege kiste er sadt for 4 Sld., en sort graae Hoppe at for 12 Sld., 2 røe 
hielmede stude begge sadt for 13 Sld., en sort hielmed Koe for 5 Sld., en hvid Koe for 4 Sld. 2 mrk., 
en blak hielmed med Qvige sadt for 2 Sld. 2 mrk., og en wef som faderen Mogens Ibsen lofved til 
berørte sin  daatter at lade forfærdige saa som tømmered er ophuggen, og nu ike er ferdig, skal 
blef nu saa goed som 4 Sld.,  
Summa 56 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Er meere end forskrefne sønner er bekommed hafver  5 Sld. 2 mrk., Hvilke daatteren Marita 
Monsdaatter af sin fader, og brødre nu blef bevilged at skal nyde til sinne klæder at paaklæde sig 
som de samptlige nu samtyked. Dette til bekræftelse at saaleedis som forskrefved staar af os 
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underskrefne er samtyked og bevilged, og af os, og vore arfvinger ubrødelig en skal holdis, og efter 
kommes saa hafver vi dette tillige med rettens betienter underskrefne skiftestæden paa bbgaard i 
Clemmedskier sogn den 9 january 1705 Mons Ibsen.            Esper Mogensen. Jep Mogensen.
 Peder Mogensen, Hans Mogensen. 
Gregers Christensen.  Henrik Brugman. Hans Morttensen, 
Lars L:H:S: Hansen. 
 
Denne 66 Jord Eiendoms gaard angaaende. Da befindis som. En gaard at hafve væred denne 
Mogens Ibsens afdøde S: Moders forfædis arfve og Eiendoms gaard, og han saa arfvelig tilfalden 
efter sine forfædre hvor for berørte gaard nu hendis efter lefvende mand Mogens Ibsen, og 
samptlige deris bemælte børn er berettiged efter lowen. Saa er der om nu her paa Sterfboet efter 
samptlig arfvingernis egen indbiurdis aftalle, og foreening med wurderings mændenes giorde 
ofver slag efter en tolf Samfrenders paa berørte 66 gaard giorde taxt som er datered Torsdagen 
dend 13 December Aar 1632. des anledning er denne 66 gaard formedelst samme gaards 
merkelige forbedring udi sinne huus biugning og tilsamme gaard beliggende grund, og Eiendoms 
ophakning, og forbedring med samme gaards tilliggende skofs ophegning er forskrefne gaard 
berørte faderen, og denne S: Qvindis, og Mogens Ibsens børn imellem til dette Sterfboes middel 
anslag og anført med ald sin tilliggende Eiendom indted tagen i nogen maade for penge 350 Sld., 
hvor af faderen Mogens Ibsen tilkommer denne halfve part som er penge 175 Sld., dend anden 
halfvepart deehlis saa som berørte faderen Mogens Ibsen og samptlige disse denne S: Qvindis 
efter lefvende 4 sønner ike hafver meere end dend eene deris søster, saa hafver de self imellem 
dem, indbyrdis beslutted samtyked, og foreened, at denne S: Qvindis daatter Marita 
Mogensdaatter skal nyde, og tage ligge laad med sine brødre vil tage hendis bemælte søster i lige 
laad med sig, at skal tillæggis, og af denne berørte 66 gaards anslagelse for en broderlaad at 
bereignis, hvis aarsage og der for den halfve part af denne 66 gaard deehlis udi 5 lige laader, hvor 
af hver søn tilkommer 35 Sld., og daatteren Marita Mogensdaatter i forskrefne maader til reignis 
ligesaa en broder laad som, og er penge 35 Sld., og som dend yngste søn Hans Monsen endnu 
fattis lided af det 25 aar. Saa lofver faderen Mogens Ibsen, og de andre hans brødre at vilde holde 
skifte betienterne for denne indgaaelse fri, og uden anke svar i alle maader. 
Sæded og adgangen angaaende da til kommer denne S: Qvindis efter lefvende mand Mogens 
Ibsen sæded og adgangen udi forde 66 gaard som dend efter lefvende efter lowen, saa lenge 
Mogens Ibsen lefver, og naar Mogens Ibsen ved døden afgaar, da skal det saa forholdis for videre 
bekaastning der med at sparer og fore kommen saa som det nu imellem faderen, Mogens Ibsen og 
disse denne S: Qvindis 3 sønner er beslutted samtyked, og foreened, at denne S: Qvindis yngste 
som Hans Mogensen skal det arfve nemlig Sædet i denne 66 gaard naar hans fader Mogens Ibsen 
ved døden afgaar? 
Hvilken forde meening Mogens Ibsen, og de 2de fuldmyndige sønner og Mogens Ibsen paa hans 
daatters weigne saaleedis som forskrefved staar indgik, og belofvede renten angaaende af 
forberørte disse denne S: Qvindis børns Jorde penge af denne 66 gaards anslagelse som den i 
forskrefne maader er udreigned, og børnen tilkommer, belofver for 3de fuldmyndige sønner for 
dem self saa og deris yngste broder Hans Monsen som hand, og nu self indgik saa vel som, og 
faderis benefnte søster, at forskrefne deris anparter jorde penge skal være, og blifve staaende 
foruden nogen rente der af at besvaris, og gifvis af faderen Mogens Ibsen saa lenge Mogens Ibsen 
er og blifver foruden Ekteskab og hand sig ike udi Ekteskab begifver, da en hver deris anpart af 
forde 66 gaard at bestaae hos deris fader Mogens Ibsen foruden rente indtil Mogens Ibsen dør, 
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men hvis Mogens Ibsen gifter sig da skal hand gifve en hver af sine børn deris fulde arfvepart af 
forde gaard, dog foruden rente til dato, men der som nogen af børnens Capitaer blifver 
bestaaende efter dend tiid at Mons Ibsen sig i Ekteskab begifver, da skal Capitalen efter dend tiid 
efter lowen fuld forrentis, 
Rugen som i forleeden efter Høst er saaed berettis at være 2 tønder strøe rug, hvilked med sin 
afgrøde efter samptlig arfvingernis foreening, og sampt øke faderen Mogens Ibsen er bevilged at 
skal beholde og der imod skal Mogens Ibsen forpligted være at svare paa kommende 
Contributioner, og land gilde for denne 66 gaard saa vidt det strøe Rug, og afgrøde kand til streke 
for Aa. 1705 Saa som strøe Rugen er taxered for 3 Sld.,  
Denne S: QvindisIfareklæder som berettis at være af hiem spunded tøy, angaf arfvingerne tillige 
med faderen, at denne S: Qvindis daatter Marita Mogensdaatter hafver dem tilsammen bekom 
med at bruge til sin egen nytte at paa klæde sig tilkirke, og daglig fornødenhed. 
Summa Summarum 499 Sld. 3 mrk. 6 skl.,  
Hvor af de forskrefne 350 Sld., som gaarden anslagen for er deehlt som før ermældt, og der 
foruden er det bevilgede løsøre som faderen bevilgede sinne hiemme værende sønner og en 
daatter hafver bevilged dem imod de 2de udgifte sønners hiemgift,  
Saa  blef angifven efter skrefne dette Sterfboes Bort Skyldige Gield og Prætentioner: og er der til 
giort udlæg son følger. 
Til Amptskrifveren rester af bog clarrings penge for Aa. 1703. efter Hr: amptskrifverer Sr: Hans 
Henrich Skaar hans qviterings udvisning af 5 January Aa. 1705 2 Sld. 1 mrk. 8 skl., for Aa. 1704. 
rester bog clarings penge 15 Sld. 1 mrk. 8 skl., udlagt 12 tønder Biug i Nørre lade i straaet, hver 
tønde Biug 4 mrk. 8 skl.,  9 tønder Haure á 2 mrk er 4 Sld. 2 mrk., til ofvers 1 mrk., :/: 
Efter det skiftebref opretted efter S: Anders Seier i Ellebye udi Wæstermarie sogn dend 18 Marty 
aar. 1700, befindis Mogens Ibsen at være tilordned at værge for berørte S: Mands daatter Kirsten 
Andersdaatter som tilkommer løsøre i arf efter sin S: Fader 3 Sld. 3 mrk. 8 skl., rente der af 
beriegnis udi 5 aar er aarlig 12 skl., er 3 mrk. 12 skl., er saa Capital, og rente penge 4 Sld. 3 mrk. 4 
skl., Hvis Jorde penge denne myndling udi sin faders jord eiendoms gaard i Ellebye i Wæstermarie 
sogn til kommer beretted Mogens Ibsen ike at hafve bekommed, men er hos Stiffaderen Anders 
Jensen med Capital og rente bestaaende efter der om Samfrender dommens udvisning, og for 
blifver Mogens Ibsen fremdeehlis wærge for berørte Kirstene Andersdaatter, og er saa for de for 
skrefne 4 Sld. 3 mrk. 4 skl., udlagt 5 tønder Hafre á 2 mrk er 2 Sld. 2 mrk., it røe hielmed Qvigenød 
for 7 mrk., en jern gryde kraag 2 mrk. 8 skl., her af tol ofvers 4 skl., :/: 
Henrik Clausen i Haslef forlig Kirsten lod fordre arbiedsløn 4 mrk., udlagt en nye ploug kniv og it gl. 
ploug skiær 4 mrk., :/: 
Else S: Henning Bohnis boende i Rønne fordred efter sin sedel penge 13 mrk. 5 skl., der paa 
beretted Mogens Ibsen at hun hafver bekommed som af ham er ydt 2 tønder Hafre for 4 mrk., 
skulle saa reste 9 mrk. 5 skl., hvor paa Mogens Ibsen Disputerer 11 skl., som til videre regenskab 
forblifver, og en forde resterende bemælte 9 mrk. 5 skl., er udlagt 2 røe sandede galte med sorte 
pletter paa hver sat for 4 mrk er 2 Sld., it ungt svin 1 mrk. 4 skl., ved Mogens Ibsen udlæg 1 Skl., :/: 
Olluf Smid boende i Holdst forsteen Hans Christensen udi hus lod fordre som rester paa liig 
beslaged penge 3 mrk. 8 skl., udlagt en røe belted Soe er sat for 3 mrk. 8 skl., :/: 
Gammel Andersen i Clemmedskier sogn lod fordre for at grafve til denne S: Qvindis liig penge 1 
mrk., udlagt der for en gl. kaabber kedel med nogle boder paa en vog til 1 mrk., :/: 
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Mortten Bohne Stadscapitain i Haslef fordre efter sin sedel, og af reigning imellem sig, og samptlig 
arfvingerne penge 12 Sld. 1 mrk. 1 skl., udlagt en brun blised Hest for 9 Sld., 4 Faar á 3 mrk er 
penge 3 Sld., it tver sauf 2 mrk., til ofvers 5 skl., :/: 
Mikel Madsen boende i fiskelejet i Kaas i Rydskier sogn fordred for Sild som er ved gaaed penge 4 
mrk. 14 skl., udlagt it Faar 3 mrk., ved skattens udlæg 1 mrk., rn jern tyfve med en phael for 12 skl., 
ved Mons Ibsens myndlings udlæg 2 skl., :/: 
Sogne Præsten hederlig og wellærde mand Hr: Jørgen Sandbye tilkommer efter arfvingernis 
angifvelse for liig begiengelse dor denne S: Qvinde penge 8 Sld., udlagt en brun Koe 6 Sld., 2 Faar á 
3 mrk er 6 mrk., it Lam 2 mrk., :/: 
Sogne Deignen Peder Weier fordred som han er bevilged efter Accordering af samptlig arfvingerne 
for denne S: Qvindis liig begiengelse 2 Sld. 2 mrk., udlagt 3 Faar á 3 mrk er 9 mrk., en røste ballig 1 
mrk., :/: 
Imod denne S: Qvindis udfart efter begrafvelsis bekaastning  blef hendis efter lefvende mand 
Mogens Ibsen tillagt lige bekaastning som opdrager saa som paa den dødis begrafvelse, og udfart 
er anvendt penge 40 Sld., udlagt en røe stierned Hest gilling for 8 Sld., en sort blised lided blaked 
Hoppe 9 Sld. 2 mrk., en brun hielmed Koe 5 Sld., en røe belted Koe for 5 Sld. 2 mrk., it Faar for 3 
mrk., it lam og en wæhr 4 mrk., 3 gl. Gies og en Gaasse for 5 mrk., en brun braaged Soe 3 mrk., p. 
lowen med forde behør 6 mrk., en arbieds wogn med 2 stier 8 mrk., forde Karme wogn med behør 
for 5 Sld. 2 mrk., til ofvers 3 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage 10 Sld.,udlagt en jern kakelofven med skerme, og skruer som er 
taxered for 12 Sld., til ofvers 2 Sld., :/: 
Skifteforwalteren for sin Salarium med sin tienere efter lowen i alt 10 Sld., udlagt en røe brun 
blised stud for 5 Sld., en gl. kaabber kedel paa 1½ fiering stoer 2 Sld., en span stoer kaabber kedel 
med jern grefve udi for 9 mrk., en blaae ranned ullen ofver dynne i pigens seng 3 mrk., :/: 
Stempled papir til dette skifte bref for 9 mrk., udlagt forde 2 Sld. Hos skifteskrifverens udlæg en 
røke bagstoel med spaane bon 1 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage udi alt hver bevilged 4 mrk., er 2 Sld., Hans Morttensen er 
tillagt en benke dynne paa Nørre benk for 2 mrk., en dito for bordenden for 2 mrk., Lars Hansen er 
tillagt en jern haand stang 3 mrk., en bagstoel med træ bon 1 mrk., :/: 
Summa Andrager forskrefne anførtte dette Sterfboes bort skyldige Gield og Prætensioner til penge 
115 Sld 1 mrk. 10 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling penge 34 Sld. 1 mrk. 12 skl.,  
Hvor af faderen tilkommer dend halfvepart som er penge 17 Sld. 14 skl., 
Dend anden halfvepart deehlis saa som samptlige disse denne S: Qvindis 4er sønner samtyker 
efter forhen indførtte meening, og nu lige saa at vil tage for bemælte deris søster Marita 
Monsdaatter i lige laad med sig, udi fem lige laader er saa der af hver broderlaad 3 Sld. 1 mrk. 12 
2/5 skl., Og daatteren Marita Mogensdaatter tilkommer lige saa som en broder efter fore 
forskrefne indgaaelse er af samptlig arfvingerne vedgaaed penge 3 Sld. 1 mrk. 12 2/5 skl.,  
For faderen Mogens Ibsens anpart af løsøre arf som er penge 17 Sld. 14 skl., er til ham udlagt en 
sleede med 2 jern vidier 2 mrk., ved udfarttens udlæg som er til ofvers 3 mrk., en bred kaabber 
kedel som har væred en brende vins pande bon og er gl. kaabber vog til 7 mrk., 2 unge svin á 1 
mrk. 4 skl er 2 mrk. 8 skl., en jern træ foed 2 mrk., en gl. jern tyfve med en ring paa 4 skl., en torn 
skiære med ring og skaft 6 skl., it aske bord i stuen med dreiede stolper og oben foed, og skoffe 
under for 4 Sld., 1½ stolperum Høe i nørre lade i øster ende er sadt for 5  læs er sadt for 6 mrk., 
der af de 2 læs á 6 mrk er 3 Sld., I pigens seng udi Krobhused, en linnen hampe garns under dynne 
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1 Sld., en hampr garns hofved dynne 1 mrk. 12 skl., it gl. lær hiemme tøy med nye cabbel hammel 
reeb halseeler tøm med haar hofved lav og tøm streng for 6 mrk., I Stuen it gl. ege wraaeskab med 
2 rum og it drag rum udi og er uden dragled ike udi med én laas fore for 1 Sld., it madskab med en 
dør og laas fore i stuen af fyre træ for 3 mrk., it lided slag bord 6 skl., paa søndre benk i stuen, en 
spoelskaded benke dynne aatte alen lang med gl. spoelskaded under foer er sadt for 3 mrk., it pliie 
deigne trug med foed 1 mrk. 8 skl., 2 finne kitter 8 skl., til ofvers 6 skl., :/: 
Dend eldste søn Esper Mogensen hammen tilkommer i arf efter sin S: Moder af løsøre penge 3 Sld. 
1 mrk. 12 skl., udlagt it ølkar i mellem cammered paa 1½ tønde stoer for 3 mrk., it ungt svin for 1 
mrk. 4 skl., en nye finne span 6 skl., I Krobhused it Madskab med en dør og laas forre 5 mrk., en gl. 
fyrre kiste med laas for 3 mrk., 2 saltere tønder hver 8 skl., en finne strippe bøtte 2 skl., :/: 
Dend anden søn Jep Mogensen tilkommer af løsøre arfve efter sin S: Moder 13 mrk. 12 skl., udlagt 
en nye finne span 6 skl., en fyrre kiste i Herberg hused med laas og hengsler for 4 mrk., i lille 
Cammered Cabel Seehler og stohl for 3 mrk., en hand Qvern med jern seiel og hus for 5 mrk., en 
jerned hammel med cabel seehler og reeb 1 mrk. 4 skl., ved Mortten Bohnis udlæg at hafve 2 skl., 
:/ 
Dend 3de søn Peder Mogensen tilkommer arf efter sin S: Moder af løsøre penge 13 mrk. 12 skl., 
udlagt 2 unge svin á 1 mrk 4 skl er 2 mrk. 8 skl., it øl car i Steerhused paa 1½ tønde stoer som er 
nyelig oplegged for 2 mrk., 2 finne spanne 12 skl., 10 sybøtter a 4 skl er 2 mrk. 8 skl., en ploug 
foruden ploug jern, og er med juhl bøsse løbere, ringe 2 mrk., en ruhl med jern tappe, og ringe 
med skiole 2 mrk., 2 gl. mæssing lyse stager med dreiede pibber 2 mrk., :/: 
Dend yngste søn Hans Mogensen tilkommer i løsøre arf efter sin S: Moder penge 13 mrk. 12 skl., 
udlagt 2 læs Høe for 3 Sld., it ungt svin 1 mrk. 4 skl., 2 tomme tønder i Qvern hused 8 skl., :/: 
Daatteren Marita Mogensdaatter tilkommer i arf efter sin S: Moder af løsøre Goedsed 13 mrk. 12 
skl., der for udlagt it læs Høe 6 mrk., it ung svin 1 mrk. 4 skl., en kierne med laag og stauf for 10 
skl., 2 brende vins ottinger á 12 skl er 1 mrk. 8 skl., en brende vins ottinger 4 skl., en jerned 
hammel med behør 12 skl., it stude aag med jern tise 4 skl., 3 straae bonds tønder i Krobhused á 6 
skl er 1 mrk. 2 skl., 4 straae bonds tønder i lille cammered styked 6 skl er 1 mrk. 8 skl., hos 
faderens laad de 6 skl., ved Mortten Bohnis udlæg 2 skl., :/: 
Til det sidste blef endnu af skifteforwalteren paaraabt, om nogen var som videre hafde at angifve 
entten at komme dette Sterfboe til beste eller videre bort skyldige Gield og Prætensioner hvor til 
samptlig arfvingerne svare de nej at de ej viste videre at angifve ike heller angaf sig nogen med 
videre fordringer eller Prætensioner. End her udi foran findis indført hvor ved saa dette skifte er 
slutted hvilked at saa er tilganged og Passeret, og at saaleedis lest og ubrødelig holdis og efter 
kommis skal som forskrefved staar, des til bekræftelse, og vidnisbiurd under samptlig vore hender, 
og hos trygte signeter. Skiftesteden paa 66 gaard i Clemmedskier sogn,  
dend 9 january Aar. 1705. Gregers Christensen.  Henrik Brugman.  Mons Ibsen. 
 Esper Mogensen.  Jep Nogensen.  Peder Mogensen.      Hans 
Mogensen. Hans Morttensen.   Lars L:H:S: Hansen. 
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Anno 1705 Dend 22 Januar. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter  Salig Bertel Hansen som boede og døde paa ded 19 Kongl: May: 
Wornede gaard beliggende udi Østermarie sogn.  Imellem denne S: Mands efter lefvende Hustru 
Margreta Hansdaatter for hende blef efter hendis begiæring til laugwærge anordnet hendis broder 
Povel Hansen boede paa nørre gaard i Ibsker sogn, de paa Eene, og paa anden side denne S: 
Mands 2de kull børn som er tilsammen 4 sønner og 7 døttre, hvor af denne S: Mand har auflede 
med sin første for ham afdøde hustru Kirstine Hansdaatter, en søn og 4 døttre, hvor af  
 
Sønnen er Hans Bertelsen boende i Listed udi Ibskier sogn fuldmyndig efter lowen. 
Dend eldste daatter er Elsebeth Bertelsdaatter i ekteskab med Peder Ollufsen boende i Østermarie 
sogn. 
Dend anden daatter er Karne Bertelsdaatter som nu formeenis at være udi Koelberg, for hende er 
nu til wærge anordnet Willim Andersen boende i Østermarie sogn. som er hendis slægt. 
Dend 3 daatter er Sidzele Bertelsdaatter som og formeenis at være udi Koelberg for hende er nu til 
wærge anordnet hendis broder bemælte Hans Bertelsen. 
Dend 4de daatter er Giertrud Bertelsdaatter som nu her paa landet og tiener hos Jens Seiersen i 
Lyersbye i Østermarie sogn for hende er nu til wærge anordnet hendis søstermand bemælte Peder 
Ollufsen. 
 Og  hafver denne S: Mand aufled med bemælte sin nu efter lefvende hustru 3 sønner og 3 døttre 
hvor af  
Dend eldste søn er Mortten Bertelsen i Østermarie sogn. 
Dend 2de søn er Jens Bertelsen og nu hiemme hos sin moder og er sin egen wærge, 
Dend 3de søn er Bertel Bertelsen og nu hiemme hos sin moder og er sin egen wærge. 
Dend eldste daatter er Anna Bertelsdaatter som er i ekteskab med Mads Hansen boende i 
Østermarie sogn. 
Dend anden daatter er Inger Bertelsdaatter som nu er paa fæstningen Christiansøe for hende er 
nu til wærge anordned hendis eldste broder Mortten Bertelsen. 
Dend yngste daatter er Karne Bertelsdaatter hiemme hos Moderen for hende er nu til wærge 
anordnet hendis broder bemælte Jens Bertelsen. 
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmælded Esper Povelsen og Jens Seiersen  begge boende i bemælte Østermarie sogn. Hvor da er 
forre funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En gl. brun blised Hest gilling er sat for 2 Sld., en brun stierned gl. Hest 4 Sld. 2 mrk., en brun 
skimled gilled Foele i fierde aar gl. for 4 Sld., en gl. brun skimled Hoppe 5 Sld., it røe stierned fior 
gl. Horsføll for 7 mrk.,  
Qveg. 
En sort braaged Koe for 5 Sld., en sort Koe 4 Sld., en sort braaged og stierned Koe for 4 Sld. 2 mrk., 
en liden ung sort Koe for 3 Sld. 2 mrk., en blaked en øyet Qvige for 4 Sld., it sort braaged Qvige for 
2 Sld. 2 mrk., it rødt Qvigenød 2 Sld., it sort studnød 3 Sld., 
Faar og Lam.4 gl. Faar styked sat for 3 mrk er 3 Sld., it fior gl. Wæhr Lam 2 mrk.,  
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Svin. En graae belted Soe 3 mrk., en sort belted galt for 3 mrk., 2 graae hofved galte á 3 mrk er 1 
Sld. 2 mrk.,  
Gies. 2 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk. 2 skl er 3 mrk. 6 skl.,  
Kaabber Ware. 
En half sliden brendevins pande med runt laag og hatt og pibber der til er vigtig til penge 16 Sld., 
er som er paa en half tønde stoer med tønden der til en gl. kaabber kedel paa en span stoer med 
hull paa er vegtig foruden jern grefven som der udi er til penge 3 mrk.,  
I Wæster hus. 
I en seng er en blaae ranned hiem wefved bolster ofver dynne for 6 mrk., en gl. linnen under 
dynne 3 mrk., en liden hvid ullen hofved dynne 1 mrk. 4 skl., it gl. wefved sengklæde for 6 mrk.,  
I Krobhused. 
I en seng. En linnen senge dynne med lided fier udi 2 mrk., it hampe blaaegarns lagen 1 mrk. 8 skl.,  
Benche klæder i stuen. 
En nye wefved benkedynne 4 alen lang under winduen i stuen er forslit for 2 mrk. 8 skl., it nye 
wefved hiønde med rosninger 2 mrk., en blaae ranned wefved age dynne for 2 mrk. 8 skl., en gul 
agtig wefved age dynne for 2 mrk. 8 skl.,  
Boe Hafwe. 
En arbieds gl. wogn med smaa stier hammel seeler og tøm det satt for 5 mrk., endnu en arbieds 
wogn med 2de nye juhl foruden ringe og bøsse med 2 gl. juhl og høestier for 3 Sld., en gl. ruhl med 
smaa forslit jern tapper udi, og foruden skogle for 1 mrk. 4 skl., en gl. sleede med it gl. sleede car 
og træ vidier for 1 mrk., en harre foruden tinner som er en nye 12 skl., en haand qvern med jern 
seiel og hus for 1 Sld., it gl. øl car paa en tønde stoer 2 mrk. 8 skl., en kalke tønde 8 skl., en gl. røste 
ballig 4 skl., en gl. røste ballig 2 skl., 3 straae bonds tønder i Steerhused á 4 skl er 12 skl., it gl. langt 
bord bræ 8 skl., en hakelse kiste med knif foruden staal 2 mrk., en gl. ploug knif, og it gl. skiær med 
ploug løbere, og 2 jern drage kraage det tilsammen sat for 3 mrk., 2 straae bonds tønder med rug 
meel paa tilled á 10 mrk er 5 Sld., en tom straae bonds tønde 4 skl., en gl. half tønde for 2 skl., en 
gl. fyrre kiste uden hengsler og laas for 12 skl., it tørf jern 12 skl., it anded gl. tørf jern 4 skl., en gl. 
gres seis foruden bon 1 mrk., en gl. korn seis foruden bonfor 8 skl., en lyng rifve med skaft og ringe 
for 12 skl., en nye mansse sille garn for 3 mrk., en gl. masse sille garn for 1 mrk. 8 skl., endnu en gl. 
forslit mansse sille garn for 8 skl., it gl.beste reeb til en mansse garn for 8 skl., en gl. roers baad 
med aare, og tøfter er dette Sterfboe tilhørende for 4 Sld., en jern gryde kraag 1 mrk. 8 skl., en gl. 
bred bladed haand øpse 1 mrk., en krak øpse for 8 skl., en lund styke naur 6 skl., it hug jern 2 skl., 
it speger bord med skaft 4 skl., en liden baanne knif for 4 skl., en huus stie satt for 1 mrk.,  
Kornet i laden stolperum by, til leiderne i dend søndre lade er satt paa 7 tønder á 4 mrk er 7 Sld., it 
stolperum Haure under bielkerne sat for 4 tønder, tønden á 2 mrk er 2 Sld., er saaed her ved 
gaarden i forlenden efter høst, en strøgen tønde Rug der af sættis strøe korned for 5 mrk.,  
I Krobhused. 
En gl. sigt for 8 skl., it grynne sold for 6 skl., en gl. fyrre kiste foruden laas og hengsler for 1 mrk., it 
ege skrin foruden laas med hengsler 1 mrk., it gl. deigne trug med 2 gaufle udi for 8 skl., nok it gl. 
udhuged deigne trug for 8 skl., en øll half tønde 1 mrk., it gl. fyrre wraaeskab i stuen med en gl. 
laas for 1 mrk., it steen bord med en gl. lugt foed og skoffe under, og smaa dreiede stolper for 4 
Sld., en spauken fyrre deehler 12 skl., en røke bag stoel for 4 skl., en gl. bag stoel med bræd sæde 
4 skl., en ege span med en træ grafve udi 6 skl., en ege kitte for 4 skl., 3 ege sy bøtter á 4 skl er 12 
skl.,  
I it Cammer i Krobhused. 
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En gl. øl fiering 8 skl., en saltere fiering 4 skl., en saltere half tønde 8 skl., en saltere otting for 4 
skl.,  
Tilstaaende Gield. 
Sønnen Mortten Bertelsen som vedstoed her til boet at være skyldig penge 2 Sld. 3 mrk. 8 skl., Her 
imod hafver sønnen sin S: Fader forstrakt med nogen korn ware saa at det blef efter Accordering 
nu paa Sterfboet. Imellem samptlige arfvingerne og at der for blef afslagen af 3 mrk. 8 skl., Saa at 
Mortten Bertelsen ej skal svare her til boet at være skyldig 2 Sld.,  
Mads Hansen i Østermarie sogn vedstoed at være skyldig her til boet laante penge 3 mrk., 
Samptlige arfvingerne angaf at denne S: Mands daatter Kirstene Bertelsdaatter hafver tient Peder 
Andersen i Nyelaurskier sogn, og restered paa sin løn 2 mrk., penge. Og it par sko saa goede som 3 
mrk., er 5 mrk., og som dette benefnte barn er død før faderen, saa arfved hand sin daatter, og var 
samptlige med arfvingerne foreened om, at de nu forundte, og bevilged Enken denne S: Mands 
efter lefverske at hun alene skal nyde og beholde, omrørte 5 mrk., at indkræfve entten i 
mindelighed, eller ved lands low og rett. 
Hvor af med arfvingerne ej vil hafve nogen andeehle med Enken Margreta Hansdaatter men det 
allerne self at beholde. 
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes middel som er angifven til penge udi alt penge 117 
Sld. 3 mrk. 2 skl.,  
Hvis Ifare klæder som denne S: Æld gamle mand kand hafve haft at paa klæde sig, angaf 
arfvingerne at hafve sig self indbiurdis imellem deehlt, saa som de var af ringe verdie hvor paa nu 
ingen hafde noged at anke i nogen maader skifteforwalteren saa tilspurde samptlige tilstæde være 
de arfvingerne om de hafde meere at angifve til dette Sterfboes middel entten i en eller anden 
maade, hvor til de svarede nej ike at vise meere her til Sterfboets middel at angifve, end angifved 
er, og forskrefved staar. Der ved saa dette skifted registering er slutted.  
Hvor saa blef angifven efter skrefne bort skyldige Gield og Prætensioner og er der til giort udlæg 
som efter følger nemlig. 
For aar 1703. findis efter i bog clarringen gifne Qvitering datered dend 3 April 1704. under 
øfrigheden hender som denne S: Mands skatte bog udviser, at det alldeehlis er af clared, at ej 
videre rester her af Sterfboet med for 1704. at skal betallis i neste holdende bog claring som er 12 
Sld., udlagt 7 tønder Biug á 4 mrk er 7 Sld., 4 tønder hafver i straaet á 2 mrk er 2 Sld., it sort 
studnød 3 Sld., :/: 
Kirkewærgen Jep Jensen paa Østermarie kirkis wegne lod fordre resterende kirke penge for 1703 
og 1704 á 8 skl er 1 mrk., udlagt en gres seis foruden bom for 1 mrk., :/: 
Sogne præsten Hr: Søfren Larsen lod anmælde at Peder Ollufsen paa Sterfboeds weigne hafver til 
ham betalt for liig begiengelsen efter denne S: Mands penge 14 mrk., og der for imod tager hans 
udlæg for penge 3 Sld. 2 mrk., her fore er giort indførsels i forde brende vins pande for penge 3 
Sld. 2 mrk., :/: 
Nok for ded sogne Præsten for en otting kedsomhed gikis penge 3 mrk., udlagt, en sort belted galt 
for 3 mrk., Songe deignen Lars Søfrensen lod fordre forlig begiengelsen som arfvingerne vedgik at 
hafve ham tilsagt penge 1 Sld. 2 mrk., her for er udlagt 2 graae hofvede galte svin á 3 mrk er 6 
mrk.,  
Welb: Hr: Lands dommer Ancher Müller lod fordre ved sin sedel som arfvingerne var gestendige 
penge 9 mrk. 2 skl., udlagt, it sort braaged qvigenød for 10 mrk., til ofvers 14 skl., :/: 
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Diderik Wolfsen i Svaniche fordred efter sin sedel som arfvingerne var gestendig penge 10 Sld. 1 
mrk. 4 skl., udlagt en sort braaged Koe for 5 Sld., en sort braaged, og sterned Koe 4 Sld. 2 mrk., en 
span stoer kaabber kedel vog til 3 mrk., en røste ballig 4 skl., :/: 
Mads Bohne Hermandsen hafver her i boet at fordre som arfvingerne angaf penge 3 mrk. 8 skl., 
udlagt 2 gl. Gies, og en gaasse á 1 mrk. 2 skl., er 3 mrk. 6 skl., en røste ballig 2 skl., :/: 
Claus Kieldsen i Østermarie sogn lod fordre som vedgikis penge 1 mrk.,  udlagt en huus stie 1 mrk., 
:/: 
Jens Seiersen i Østermarie sogn fordred som af arfvingerne vedgikes 7 mrk. 8 skl., udlagt it røt 
qvigenød for 2 Sld., til ofvers 8 skl., :/: 
Nok fordred Jens Seiersen paa Giertrud Bertelsdaatters weigne som, og vedgikes penge 2 Sld., 
udlagt 2 Faar á 3 mrk er 6 mrk., en wæhr 2 mrk., :/: 
Forige Herrits fougden her udi øster herred Christian Hansen Kall, møtte her paa Sterfboet og 
angaf at skal reste her af boet hans andeehl Korn, skepper 1/16 af en tønde Biug aarlig som hand 
angifver at skal staa til rest udi 8 aar, til Mortensdag 1695. og ansadte det tilsammen for 6 mrk., 
penge, arfvingerne angaf at denne S: Mand udi sin sidste tiid af hans lefvende benegtede at hand 
ike var Christian Kall nogen skilling skyldig Christian Kall til bør arfvingerne, om de vil giøre sin end 
paa at forde Biug skepper var betalt og hvis de ike det vil giøre saa er biunden Christian Hansen 
Kall sig at vil bekræfte samme sidt kraf med sin eed efter lowen, arfvingerne begierte at denne 
fordring maatte henvises til low og rett:  
Hvor til skifteforwalteren det saa Remitteret. Efter en skriftlig foreening opretted som en skifte 
forhandling efter denne S: Mands første S: Hustru dend 12 November Aar1700: befindis at denne 
S: Mands første S: Hustru Kirstine Hansdaatters efter lefvende børn at hafve til arfvepart 
bekommed 40 Sld., som er deehlt imellem en søn og 5 døttre, lefvende døttre, hvor af sønnen er 
tilreigned 11 Sld. 1 mrk. 12 skl., og hver daatter 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., som efter samme brefs lydelse 
skal bestaa foruden rentte,  
nu vedstoed sønnen Hans Bertelsen at hand hafver bekommed sin benefnte deehl arfvepart som 
er 11 Sld. 1 mrk. 12 skl., saa at hand der paa ej nu noged hafde at fordre,  
Dend eldste daatter Elsebeth som nu er i ekteskab med Peder Olsen i Østermarie sogn, saa og nu 
vedstoed hendis benefnte Mand Peder Ollufsen, at hand og hafver sin hustru møderne arfvepart 
opbaared af Bertel Hansen hendis Fader. Saa at Peder Olsen ej nu noged der paa hafde at fordre i 
nogen maade. 
Dend eene daatter Kirstine Bertelsdaatter er for faderen uden lifs arfving bort død, saa at faderen 
der for hendis møderne arfvepart hafver self arfved efter lowen, rester saa igien til denne igien 
lefsvende 3 døttre, hvor om her efter mældis, nemlig, 
Karne Bertelsdaatter som Willum Andersen er wærge fore som før er mælt penge 5 Sld. 2 mrk. 14 
skl., her foruden tilkommer denne myndling uden fellig fortient tieneste løn hos S: Niels 
Christensen som denne S: Mand hendis fader hafver opbaared som arfvingerne vedgikis penge 4 
Sld., Summa 9 Sld. 2 mrk. 14 skl., Hvor for bemælte hendis wærge her af boet skeer udlæg, og 
hand forde sin myndling i sintiid der til at svare som lowen tilholder : for denne Summa er udlagt 
en brun slimled Foele som er gilled, og i fierde aar gl. 4 Sld., i wæster hus i en seng, en hiem 
wefved bolster ofver dynne for 6 mrk., en gl. linnen under dynne for 3 mrk., en liden hvid ullen 
hofved dynne 1 mrk. 4 skl., it gl. wefved sengklæde for 6 mrk., en gl. arbieds wogn med smaa stier 
hammel tøm og helseeler 5 mrk., en gl. masse sille garn 1 mrk. 8 skl., en gl. half tønde paa tilled 2 
skl., :/: 
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Daatteren Sidzele Bertelsdaatter som broderen Hans Bertelsen nu er beordred at wærge for 
tilkommer, og her af boet sin møderne arf som og er 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt en sort Koe 4 Sld., 
en nye masse sille garn 3 mrk., en gl. forslidt masse sille garn 8 skl., en gul agtig wefved age dynne 
2 mrk. 8 skl., ved Hr.Lands Dommers udlæg 14 skl., :/: 
Daatteren Giertrud Bertelsdaatter som hendis søstermand Peder Olsen er wærge for tilkommer og 
her af boet sin møderne arfve som, og er 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., udlagt og giort indførsel i forskrefne 
bemælte wins pande for penge 5 Sld. 2 mrk. 14 skl., :/: 
Imod denne S: Mands udfart eller begrafvelsis bekaastning blef hans efter lefvende hustru Enken 
Margreta Hansdaatter af samptlige sinne tilstæde værrende med arfvingerne bevilged, og 
samtyked udlæg her af Sterfboet for penge 20 Sld., som efter hvis udreigning, og bekaastning der 
er andvendt paa denne S: Mands begrafvelsr her for er udlagt en liden ung sort Koe for 3 Sld. 2 
mrk., en blaket en øyet Qvige 4 Sld., en brun stierned gl. Hest for 4 Sld. 2 mrk., en gl. brun skimled 
Hoppe 5 Sld. En graae bleted Soe 3 mrk., en strøgen tønde Rug som er saaed for 5 mrk., en hakelse 
kiste med knif staal 2 mrk., en jern gryde kraag 1 mrk. 8 skl., en krak øpse 8 skl.,  
Skifteforwalteren for sin umage med denne forretning for sig, og sin tienere i alt 2 Sld., udlagt af 
forde brende wins pande at hafve disse 2 Sld., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage udi alt 4 Sld. 2 mrk., udlagt af forde brende wins pande at hefve 
disse 4 Sld. 2 mrk., :/: 
Stemplet papir til skiftebrefved for 3 mrk., udlagt it Faar for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en gl. ploug med gl. tilbehør 
for 3 mrk., en lyng rifve med rin og skaft 12 skl., it gl. tørf jern 4 skl.,  
Summa andrager forschrefne Sterfboets skyldige Gield og Prætensioner til 
 penge 85 Sld.,  
Liqvideret blifver udi behold og til deehling penge 32 Sld  3 mr. 2 skl.,  
Hvor af Enken tilkommer dend halfvepart som er 16 Sld. 1 mrk. 9 skl.,  
Dend anden halfvepart deehlis imellem samptlige denne S: Mands børn som er 4 sønner og 7 
døttre            
Er der af en broderlaad 2 Sld. 12 skl., og en søsterlaad 1 Sld. 6 skl.,  
For Enkens anpart som er 16 Sld. 1 mrk. 9 skl., er udlagt en arbieds wogn med 2 nye stier juhl 
foruden ringe og bøsse med 2 gl. juhl og Høestier for 3 Sld., 2 tønder Rug meehl paa tilled á 10 mrk 
er 5 Sld., it steen bord i stuen med lugt foed skoffe og smaal dreiede stolper for 4 Sld., en ruhl med 
smaa forslidt jern tapper udi og foruden skogle 1 mrk. 4 skl., en sleede med sleede car og træ 
vidier 1 mrk., en nye harre foruden tinner for 12 skl., en haand qvern med hus og jern seiel 4 mrk., 
it øl car paa en tønde stoer for 2 mrk. 8 skl., en kalke tønde for 8 skl., en nye wefved benke dynne 
under winduen i stuen 4 allen lang for 2 mrk. 8 skl., it Faar 3 mrk., 3 straae bonds tønder á 4 skl er 
12 skl., it tørf jern for 12 skl., ved Jens Seiers udlæg 8 skl., :/: 
Dend eldste søn Hans Bertelsen ham tilkommer i arf efter sin S: Fader 2 Sld., 12 skl., tillagt it nye 
wefved hiønde 2 mrk., en blaae ranned wefved age dynne for 2 mrk. 8 skl., it gl. langt bord blad 
eller bræ 8 skl., en straae bonds tønde paa tilled for 4 skl., en gl. fyrre kiste uden hengsler og laas 
for 12 skl., en korn seis uden bom 8 skl., en gl. bord bladed hand øpse for 1 mrk., en bag stoel med 
bræde sæde 4 skl., en øl fiering 8 skl., en saltere fiering 8 skl., :/: 
Dend anden søn er Mortten Bertelsen i Østermarie sogn tilkommer 8 mrk. 12 skl., der for er først 
udlagt hvis som hand her til boet er skyldig blefven som før er mælt som er penge 2 Sld., en lund 
styke naur 6 skl., it hug jern 2 mrk., it spenger bord med skaft 4 skl., :/: 
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Dend 3 søn som er Jens Bertelsen tilkommer i arf efter sin S: Fader 8 mrk. 12 skl., udlagt en roers 
baad med aare og tafler er sat for 4 Sld., der af at hefve helften som er 8 mrk., it gl. baste reeb til 
en mansse 8 skl., en liden baarne knif 4 skl., :/: 
Dend yngste søn er Bertel Bertelsen tilkommer i arf efter sin fader 8 mrk. 12 skl., udlagt it røe 
stierned fior gl. Horsføll 7 mrk., it ud huggen deigne trug for 6 skl., en øl half tønde for 1 mrk.,  en 
saltere otting 4 skl., :/: 
Dend eldste daatter er Elsebeth Bertelsdaatter, Peder Olsen hende tilkommer i arf efter sin S: 
Fader 4 mrk. 6 skl., tillagt derfor af brende wins panden 1 mrk. 2 skl., udi en brun blised Hest 3 
mrk., 4 skl., :/: 
Dend anden daatter Karne Bertelsdaatter som Willum Andersen er wærge for tilkommer i arf efter 
sin S: Fader 4 mrk. 6 skl., udlagt at hafve af en brun blised Hest sat for 2 Sld., der af at hafve 
forskrefne 4 mrk., 6 skl., :/: 
Dend 3 daatter Sidzele Bertelsdaatter som broderen Hans Bertelsen er wærge, tilkommer i arf 
efter sin S: Fader penge 4 mrk. 6 skl., udlagt at hafve forskrefne roers baad med aare og tofler hos 
broderen Jens Bertelsen penge 4 mrk., af en brun blised Hest at hafve 6 skl., :/: 
Dend 4de daatter er Giertrud Bertelsdaatter sin søster manden Peder Olsen er wærge for til 
kommer i arf efter sin S: Fader 4 mrk. 6 skl., udlagt af forde roes baad hos broderen Jens Bertelsen 
at hafve 4 mrk., it gryne sold 6 skl., :/: 
Dend 5 daatter er Anna Bertelsdaatter i elteskab med Mads Hansen hende tilkommer udi arf efter 
sin fader 4 mrk. 6 skl., udlagt i Krobhused er it hempe blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., hvis Mads 
Hansen er skyldig her til boet som før er mælt 3 mrk., til ofvers 2 skl., :/: 
Dend 6 daatter er Inger Bertelsdaatter som hendis broder Mortten Bertelsen er wærge for hende 
tilkommer efter sin S: Fader 4 mrk. 6 skl., udlagt i Krobhused en linnen senge dynne med liden fier 
udi 2 mrk., it ege skrin foruden laas og hengsler 1 mrk., en spruken fyrre deehle 12 skl., en røke 
bag stoehl for 4 skl., en ege span med en træ grefve udi 6 skl., :/: 
Dend 7de og yngste daatter er Karen Bertelsdaatter som  hendis broder Jens Bertelsen er wærge 
for tilkommer i arf efter hendis S: Fader 4 mrk. 6 skl., udlagt en gl. segt 8 skl., en fyrre kiste udi 
krobhused foruden laas og hengsler 1 mrk., it fyrre wraaeskab i stuen med en laas foer for 1 mrk., 
en ege kiste for 4 skl., 3 ege sy bøtter for 12 skl., en saltere fiering 4 skl., it deigne trug med 2 
gaufle udi for 8 skl., ved Mads Hansens laad 2 skl., :/: 
Efter at saaleedis som forskrefved staar var udlagt, skifted og deehlt saa paaraabte 
skifteforwalteren om der var nogen som hafde noged her i Sterfboet at Prætendere eller fordre i 
nogen maader, hvor saa ingen videre fremkom end her udi foran findis indført og blef samptlige 
tilstæde værende arfvingerne af skifteforwalteren tilspurdt, om der endnu hafde meere at angifve 
som dette Sterfboe kunde ved komme, der til de svarede nej at de ike videre hafde at angifve end 
som her udi er indført, og forskrefved staar, men de vare end hver anden self  hver for sig 
weltilfreds og fornøyet i alle maader saa og hvis nu her paa skifted er Passeret og er der for dette 
skifte i saa maader slutted. Hvilked at saa er tilganged og Passeret som forskrefved staar des til 
widnisbiurd under vore hender og signeter Skiftesteden Anno Die Et Loco Ut Supra Gregers 
Christensen. 
 Henning Brugman. Paa Enkens weigne som laugwærge Povel P:H:S: Hansen.  
Hans H:B:S: Bertelsen  Jens J:B:S: Bertelsen.   Bertel B:B:S: Bertelsen .Peder  P:O:S: Olsen
 Mads M:H:S: Hansen.  Willum W:A:S: Andersen. Esper Povelsen.
 Jens Seiersen.        Mortten M:B:S: Bertelsen.  
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Anno 1705 Dend 23 January. Er efter at forhen var giort Loulig Tillysning og advarsel til de 
vedkommende var berammed i dag at holdis rigtig skifte og Liqvidation efter Hans Jensens S: 
Hustru Ellene Aristisdaatter som boede og døde paa dend 60  Jord Eiendoms gaard beliggende udi 
Clemmedskier sogn. Imellem denne S: Qvindis efterlefvende mand bemælte Hans Jensen. Paa 
dend eene side, og paa dend anden side denne  S: Qvindis børn, hvor til Hans Jensen er Stiffader, 
og er 2 sønner og 2 døttre. Hvor af  
 
Dend eldste søn er Lars Olsen boende paa dend 4 gaard i Clemmedskier sogn som er efter lowen 
fuldmyndig. 
Dend anden søn er Peder Ollufsen boende i Røe sogn, som og er fuldmyndig. 
Dend eldste denne S: Qvindis daatter er Kirstene Olsdaatter som nu er i  ekteskab med Hans 
Madsen  boende i Lynggaardens hused i Olsker sogn   
Dend yngste denne S: Qvindis  daatter er Elsebeth Olsdaatter i ekteskab med Lars Rasmusen 
boende i Nyekier sogn. 
Som alle nu i dag møtte her paa Sterfboet,  
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman møtte, og de ordinerede wurderings mænd 
Lars Hansen og Hans Morttensen  begge boende i bemælte Clemmedskier sogn.  
 
Hvor saa denne S: Qvindis efter lefvende mand Hans Jensen med sinne med arfvinger nu i dag kom 
udi en wenlig foreening, og Accordering, først angaaende denne for berørte 60 gaard med ald sin 
rette til liggende Eiendom, og herlighed indted under tagende i allermiste unden tagen dend ved 
samme forde gaard beliggende Wand Mølle som efter i bland løsøre goedsed skal beriegnis, af 
hvilken forde 60 gaard med tilliggende. Er for enned at Hans Jensen skal gifve alle sine med 
arfvinger samptlige at skal nyde af jorde goedsed denne 60 gaard. Imellem denne S: Qvindis børn 
at deehlis 100 Sld., udi Reede penge eller fornøyelige ware, af hvilken anpart af dend 60 gaard i 
Clemmedskier sogn. hver søn tilkommer 33 Sld. 1 mrk. 5½ skl., Og hver denne S: Qvindis  døttre 
tilkommer 16 Sld. 2 mrk. 10 2/5 skl., løsøret angaaende med for berørte wand Mølle derudi 
bereigned da efter ofver slag, og Accordering imellem Hans Jensen, og denne S: Qvindis børn blef 
de foreened. Saaleedis at Hans Jensen der af skal fifve bemælte sine Stifbørn samptlig at slal hafve 
og nyde til deehling penge 100 Sld., hvor af hver søn tilkommer 33 Sld. 1 mrk. 5 1/3 skl., og hver 
daatter tilkommer 16 Sld. 2 mrk. 10 2/3 skl., hvad sig angaar forskrefne anparters betalning af 
denne 60 gaard i Clemmedsker sogn saa blef nu der om slutted efter skrefne Conditioner, menlig 
at denne S: Qvindis begge sønner Lars Olsen, og Peder Olsen nu indgik, og Accordered med deris 
Stiffader Hans Jensen at hand skal indeholde deris anparter af forde 60 gaard udi 2 aar efter dette 
bref dato og at bestaae foruden rente, men om saa var at Hans Jensen for den tid ville betalle til 
forde sinne Stifbørn for berørte deris anparter skal hans Stifsønner efter deris nu giorde være 
forpligted der imod at tage men om de bestaar lenger hos Hans Jensen end forde 2 aar, saa skal 
Hans Jensen forskrefne deris anparter jorde penge for rente efter Kongl: forordning med 5 
procento, bemælte 2de Stif sønnens løsøre anparter angaaende, da belofvede forde Stif sønnerne 
at de vil af deris Stiffader imodtage deris anparter af løsøre goeds, saa som de der om lofved at vil 
billigen, og ret foreenis og efter lowlig Accordering, og ej at være bemælte deris Stiffader fornær, 
men vil være fornøyet med hvis vore hand billig kand af hende og Hans Jensen kand hafve leilighed 
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til at af hende sin auflings forsættelse ej kand hindre, daatteren Kirstine Olsdaatters mand Hans 
Madsen indgik nu her paa Sterfboet at vil lade sin hustruis anpart bestaa til nest kommende Sr: 
Hansdag hos Hans Jensen foruden rentte, og da Hans Jensen Hans Madsen hustruis anpart af 
denne 60 gaard at betalle, og hendis løsøres anpart at betalle paa forskrefne maade for før jo 
heller vil Hans Madsen der imod tage, og der for qvitere Elsebeth Olsdaatters mand Lars Rasmusen 
indgik samme Condition som begge hans hustruis brødre hafver samtyked nemlig at hans hustruis 
anpart jorde penge skal bestaae i 2 aar foruden rente, og efter dend tiid forrentis og lige Condition 
med løsøre annammelse som sin Hustruis broder hafver indgaaed vil hand  efter lefve, til sluttning 
blef saa imellem samptlig arfvingerne med deris Stiffader Hans Jensen foreened, og Accordered at 
naar Hans Jensen en hver sine med arfvinger der for hafve fornøyet, og betalt lofved de ham der 
for lovlig at Qviterer, og skal Hans Jensen self  svare, og betalle aldt hvis boet skyldig Gield og 
Prætensioner somnu Sterfbot skyldig er, og holde disse sine afdøde hustruis arfvinger der for 
aldeehlis fri og krafvis løs i alle maader. Imod aldt dette som Hans Jensen efter sit nu giorde løfte 
skal efter komme saa lofved denne S: Qvindis samptlig børn tillige med deris hustruer som nu var 
tilstæde at vil holde Hans Jensen fri og Krafvisløs for dem og deris arfvinger, baade for denne forde 
60 gaard i Clemmedskier sogn værdie udi taxt og adgang saa velsom for som for alt hvis løsøre 
goeds som Hans Jensen og Sterfboet nu eier, og til hører ved hvad navn det kand nefnis Hans 
Jensen og hans arfvingerne det saa aldeehlis at hafve, og her efter at nyde, og beholde til evindelig 
eie og eiendom fri for bemælte sinne med arfvinger og deris arfvinger udi alle maader dette saa at 
skal fast, og ubrydelig holdis, og efter kommis efter som forskrefved staar, des til bekræfttelse 
under samptlige vore hender Skiftestæden Ut Supra. Gregers Christensen.  
H: Brugman.  Hans H:J:S: Jensen.   Lars L:O:S: Olsen.     Peder P:O:S: Olsen.  Hans 
H:M:S: Madsen.  Lars L:R:S: Rasmusen.  Lars L:H:S: Hansen.  
 Hans Morttensen,  
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Anno 1705 Dend 9 February. Er efter Loulig Giorde Tillysning holden  Registering, og Wurdering 
Smapt Schifte og Liqvidation efter S: Anders Pedersen som boede og døde paa den 58te Jord 
Eiendoms gaard beliggende paa tingsta udi Wæstermarie sogn, og ded imellem denne S: Mands 
efter lefvende hustru Karne Jørgensdaatter for hende er nu til wærge som laug wærge efter 
hendis begiæring anordnet Christian Willumsen boende paa tingsta i Wæstermarie sogn paa eene 
side og paa dend anden side denne S: Mands 
 
søn ved navn Peder Andersen paa 12te aar gl. siden nest afvigt Juhl for ham er nu til wærge 
anordned Hans Jensen boende paa tingsta i Wæstermarie sogn, og saa tilsadt denne S: Mands fuld 
broder Hans Pedersen boende paa tingsta som er høy aldrene at være tilsiuns wærge,  
 
Hvor Paa  Rettens viegne var ofver værende Høÿedle, og Welbaarne Hr.Obersten Ober 
Commendant og Amptman Waldemar Reedt ved sin  fuldmægteg Capitain Gregers Christensen 
boende i Aakirkebye, og Skifteskriver Henrik Brugsman paa samme skifte er til wurderings mænd 
opmælded Arist Ibsen og Niels Ibsen begge i bemælte Wæstermarie sogn. Nyelaurskier sogn 
boende. Hvor da er forre funden  og Passeret som her efter følger. Nemlig. 
 
Heste og Hopper. 
En brun snopped Mæhr med 2 hvide bag fødder sat for 6 Sld., en sort brun gl. og snopped Hest 
gilling for 4 Sld., en brun gl. Hoppe for 6 mrk., en sort gl. Hoppe for 6 mrk., en brun gilled Foehle i 
tredje aar gl. for 4 Sld.,  
Qveg.  
En røe brun om hofveded for 5 Sld., endnu en brun gl. Koe for 4 Sld.2 mrk., en røed gl. koe 3 Sld. 2 
mrk., en gl. hvid Koe for 3 Sld. 2 mrk., it hvidt Qvigenød for 3 Sld., en brun stud kalf for 3 mrk., en 
sort røgged studkalf 3 mrk., en brun skiolded stud kalf for 3 mrk.,  
Svin. En hvid galt sat for 3 mrk., en ung hvid Soe for 3 mrk.,  
Gies. 3 gl. Gies og en Gaasse á 1 mrk er 1 Sld.,  
Faar og Lam. 8 g. Faar á 3 mrk er 6 Sld., 2 Lam á 2 mrk. 8 skl., er 5 mrk., nok fanttis her i boet, en 
brun smaal blised Foelle for3 Sld., og it studnød for 10 mrk., som faderen før sin død hafver 
bevilged sin forskrefne efter lefvende søn, og Moderen nu samtyked at bemælte hendis søn 
foruden skifte skal nyde, og beholde, hvor paa Moderen ej noged nu hafde at anke efter di sønnen 
hafver hatt opvartning her i boet og er der for som til tiensteløn der med aflagt. 
Kaabber ware. 
En gl. kaabber kedel paa 2 spanne stoer sat for 5 mrk.,  
I lille stuen. 
Sengeklæder i øster seng en hvid ullen ofver dynne 4 mrk., en linnen blaae ranned under dynne for 
4 mrk., it blaaergarns lagen 1 mrk. 8 skl., en linnen hofved dynne 4 mrk., en linnen blaae ranned 
under dynne for 4 mrk., it blaargarns lagen 1 mrk. 8 skl., en linnen hofved dynne for 1 mrk. 8 skl., 
en hvid ullen pude foruden lin waar 1 mrk., en hvid ullen pude, og uden lin wor 12 skl., nok en dito 
6 skl., I Wæster seng. En hvid ullen ofver dynne 4 mrk., en ullen graae under dynne 3 mrk., en 
graae  ullen hofved dynne for 1 mrk. 4 skl., it gl. blaargarns lagen 1 mrk.,  
Bencheklæder. 
En nye wefved age dynne 2 mrk. 8 skl., en gl. flamsk age dynne for 1 mrk. 8 skl., en gl. spoel skaded 
benkedynne 2 allen lang 12 skl.,  
Boehawe. 
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En ploug med behørige jern juhl bøsse løbere, og ringe er sat med dret, og jern drage kraag 6 mrk., 
en gl. arbieds wogn med hammel tøm og halsseeler for 5 mrk., It aar med bihl paa for 1 mrk., 2 gl. 
Høe stier for 12 skl.,  
I Krobhused 2 straae bonds tønder á 6 skl er 12 skl., en nye finne span 6 skl., 2 sy bøtter á 4 skl er 8 
skl., en øl half tønde for 1 mrk., en haand qvern med træ seiel, og hus for 2 mrk., en gl. korn seis 
med bom, og ringe for 1 mrk., it tørf jern 12 skl., en lyng rifve med ring og skaft 8 skl., nok i stuen, 
er en gl. fyrre kiste med en gl. laas og maane hengsler 1 mrk. 8 skl., it lided gl. fyre bord med oben 
foed for 12 skl., 
Korned i laden Biug i straaet i nørre længen, er satt for 3 tønder á 1 mrk er 3 mrk., Hafre i straaet i 
wæster lenge er sat for 3 tønder á 2 mrk er 6 mrk., hvis Høe som fanttis for 3 mrk., 45 tønde Rug 
som her ved gaarden er saaed i afvigtte høst for 5 mrk.,  
Summa Andrager forschrefne dette Sterfboes løsøre Middel i alt til  
penge 68 Sld. 2 mrk. 8 skl.,  
Skifteforwalteren tilspurdte Enken og de vedkommende , om de hafde meere løsøre goeds eller 
tilstaaende, Gield her til dette Sterfboes middel at angifve hvor til de svare nej ej videre at være 
end angifved er og forskrefved staar.  
Saa blef denne S: Mands Ifare eller gang klæder angifven, og wurdered, og er efter forskrefne en 
sort fifskaftes kioel med røt wadmels under foered for 7 mrk., it par sorte fifskafted bopser for 3 
mrk., en røe wadmels fore skiorte med thin knapper udi 4 mrk., en grøn wadmels foer skiorte med 
Thin knapper udi 4 mrk., 2 Allumedskin bopser under foer 1 mrk. 4 skl., en brue lærrits skiorte 3 
mrk., en blaargarns skiorte 1 mrk. 8 skl.,  Summa andrager forschrefne denne S: Mands 
Ifareklæder til penge 5 Sld. 3 mrk. 12 skl., Som forde denne S: Mands søn Peder Andersen er tillagt 
og der imod beholder moder sine egne Ifare klæder efter it kiøb og skiøde bref udgifved af Anders 
Pedersen boende paa lyke gaarden i Wæstermarie sogn, datered dend 26 January Aar 1699. med 
der udi ommældte pandte bref og berørte skiøde bref inden wæster  herrits ting af Anders 
Pedersen i Lykegaarden er ved straaed berørte 26 Jan: Aar 1699. som under rettens betienters 
hender er paaskrefven, og udstæd, samt der udi ommælte laug bydelse sidst datered dend 12 
january 1699. befindis denne 58 jord eiendoms gaard at være denne S: Mand og hans efter 
lefvende hustru, berettiged hvilke begge brefve, og Documenter nu blef læst og paa skrefven, og 
mælder om berørte gaards sæde rettighed, og ald eiendom dette Sterfboe at være til hørrende,  
og blef samme jord eiendoms gaard nu efterseet af wurderings mændene  Saa blef denne gaards 
tilliggende sædis jord og eng anslagen og taxered for ringe 19 Sld., Hvis biugningen som nu forre 
fanttis paa samme gaard opbygt sat for 16 Sld., herlighed med skov og skoufs bon, og alt hvis som 
for herlighed kand reignis sadt for 15 Sld.,  
Summa 50 Sld., hvilken sættning nu blef af Enken med sin laug wærge sampt sønnens wærge, og 
hans Fader broder Hans Pedersen nu samtyked, og de vare tilfreds her med sæded belangende, da 
som Enken med bemælte sin mand hafver kiøbt, og indfriet omrørte 58 gaard da slal denne Enke 
Karne Jørgensdaatter arfve sæded efter forskrefne hendis S: Mand Anders Pedersen og beholde 
sin lifstiid, og efter hendis død der om videre at handlis, og omgaas efter lowen og deehlis 
forskrefne 58 gaard nu imellem denne S: Mands efter lefvende bemælte Enke og begge deris 
auflede bemælte søn, hvor af Moderen tilkommer den halfvepart som er 25 Sld. Og sønnen Peder 
Andersen ligesaa til kommer dend halfvepart som er 25 Sld., og som denne gaard udi sin til 
liggende en heel ringe eragted wurderings mændene at denne gaard ej kandtaale at gifve meere 
til rente foruden hvis andre Contributioner. Og land gielde og rettighed aarlig bør ydes  med af 
heele gaarden hver aar 4 mrk., som Enken til sønnen svarer half parten aarlig af sin part 2 mrk., og 

bornholmerting.dk 432



derfor uden skal Enken holde denne 58 gaard ved goed hæld, og magt hvilken wurderings 
mændenis saadan giorde anslagelse Enken med sin laug wærge, og sønnens wærge, og bemælte 
fader broder nu vare tilfreds og med fornøyet i allemaader. 
Dernest  blef angifven efter skrefne bort skyldige gield, og Prætensioner, og er der til giort udlæg 
som her efter følger nemlig, 
rester til amptstuen for Aar 1704 1 1/5 tønde biug.  til sogne Præsten Hr: Rasmus Jensen Rester for 
1703, 1/5 tønde Bug, og for 1704 tiende 1 1/5 tønde Biug, herrids fougden 1 skeppe Biug deignen 
1/5 tønde Biug er 3 tønder Biug anslagis efter forde taxt for 3 Sld., der for udlagt forskrefne 
taxerede Biug som er sat paa 3 tønder Biug som Enken hafver at yde, og tilsvare in Natira forde 3 
Sld., :/: 
rester til amptstuen at skal ydis 1 4/5 tønde haure anslagen efter forige taxt som er 4 mrk., indført 
i Haufren som Enken antager og yder ansat for 4 mrk., nok rester for Aa. 1704 Bog clarrings penge 
som er 6 Sld. 2 mrk. 5 skl., udlagt en tønde haure for 2 mrk., Høet for 3 mrk., 4/5 tønde Rug som er 
saaed for 5 mrk., 5 Faar á 3 mrk 3 mrk.., 2 gl. Gies 2 mrk., til ofvers 11 skl., :/: 
Jens Jørgensen boende i Rønne lod fordre som Enken og de vedkommende vedgik at af hammen 
er forstrak til denne S: Mands udfart penge 5 Sld. 3 mrk., udlagt der for en røed Koe er brun om 
hofded sadt for 5 Sld., en ung hvid galt for 3 mrk., :/: 
Nok blef angifven at Sogne deignen Alexandre Ecoman til kommer for sin umage ved lig 
begiengelsen 6 mrk., udlagt en ung hvid Soe for 3 mrk., it Faar 3 mrk., :/: 
Imod denne S: Mands udfart som efter ofverslag paa Sterfboet opdrog til penge 24 Sld., som 
Enken nyder udlæg for nu af dette Sterfboes middel, her foruden beholte Enken sin sengsklæder 
med nogen ringe sengeklæder udi samme seng, sampt en gl. kiste, her for er udlagt en brun 
snopped Hoppe med 2 hvide bag fødder 6 Sld., en sort brun gl. og snopped Hest gilling 4 Sld., en 
brun gl. Hoppe 6 mrk., en sort Hoppe 6 mrk., en brun gilled Fohle 4 Sld., en brun gl. Koe 4 Sld. 2 
mrk. en gl. røed Koe for 3  Sld. 2 mrk., til ofvers 4 mrk., :/: 
Skifteforwalteren for sin umage i alt penge 2 Sld., en gl. Kaabber kedel paa 2 spanne stoer 5 mrk., 
en ullen graa under dynne i Wæster seng 3 mrk., :/: 
Skifteskrifveren for sin umage med ustempled papir i alt 3 Sld., udlagt 2 Faar 6 mrk., 2 Lam for 5 
mrk., en gl. Gaas for 1 mrk., :/: 
Stempled papir til dette skiftebref for 3 mrk., udlagt en brun skiolded stud kalf for 3 mrk., :/: 
Wurderings mændene for deris umage hver 2 mrk., er 4 mrk., udlagt en brun studkalf for 3 mrk. 8 
skl.,  en lyng rifve med ring og skaft 8 skl.,  
Summa andrager forskrefne dette Sterfboes bort skyldige Gield og Prætensioner til penge 48 Sld. 2 
mrk. 5 skl.,  
Ligned blifver udi behold og til deehling 20 Sld 3 skl.,  
Hvor af Moderen tilkommer dend af løsøre goedsed halfve part som er penge 10 Sld. 1½ skl.,  
Og sønnen Peder Andersen dend anden halfve part som er 10 Sld. 1½ skl.,  
For Moderens laad er tillagt en hvid Koe for 3 Sld. 2 mrk., en sort røgged stud kalf 3 mrk., en gl. 
Gaas for 1 mrk., I Wæster seng en hvid ullen ofver dynne for 4 mrk., en graae ullen hof dynne 1 
mrk. 4 skl., it gl blaargarns lagen 1 mrk., ved sønnens udlæg 8 skl., en gl. flamsk agedynne for 1 
mrk. 8 skl., en gl. spoelskaded benke dynne 2 allen lang foe 12 skl., plougen med forde behør 6 
mrk., wognen med forde behør 5 mrk., it aar med jern bihl 1 mrk., 2 gl. Høestier for 12 skl., en nye 
finne span 6 skl., til ofvers ½ skl., :/: 
For sønnen Peder Andersens laad er tillagt, it qvigenød for 3 Sld., i lille stuen en hvid ullen ofver 
dynne for 1 mrk. 8 skl., forde 3 puder for 2 mrk. 2 skl., hos Moderen ved udfarten 4 mrk., 2 
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straabonds tønder i krobhused for 12 skl., 2 sybøtter 8 skl., en øl half tønde for 1 mrk., en haand 
qvern med hus 2 mrk., en korn seis med bom og ringe 1 mrk., it tørf jern for 12 skl.,en gl. fyrrekiste 
for 1 mrk. 8 skl., it lided fyrre bord med oben foed 12 skl., ved skattens udlæg 11 skl., en nye 
wefved age dynne for 2 mrk. 8 skl., til ofvers 8 skl., :/: 
Efter at saaleedis som forskrefved staar var skifted, og deehled blef igien af skifteforwalteren 
paaraabt om der var nogen som hafde noged her i boet endnu videre at Prætendere hvor saa 
ingen videre er frem kommen med nogen Prætention end her udi forefindis indført og var Enken  
med sin laugwærge, og de andre vedkommende veltil freds og fornøyet med denne forretning 
venlig og al adtskiædt i alle maader, hvor ved dette skifte er slutted. Hvilked at saa er tilganged og 
Passeret som foran findis indført des til vidnisbiurd under vore hender of segneter Skiftestæden 
anno Die Et Loco Ut Suprs. Gregers Christensen.  H: Brugman.  
Christen  Willensen Hans Pedersen.   Hans  Jensen.  Arist Ibsen.  Niels Ibsen.  
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